
 
 

 

Agenda: 
17 mei 19.00u Klas 4,5 en 6, Kooroptreden 
2 juni Iedereen om 13.00 uur uit! Pinksterfeest 
23 juni start 17.00 uur Sint Jan 
 

 
Vanuit de schoolleiding 
Kooroptreden klas 4, 5 en 6. 
Aanstaande woensdagavond zal het koor van klas 4,5 en 6 olv Matthijs Overmars optreden in de 
Grote Kerk aan de Hoofdstraat te Driebergen.  
In 10 projectweken is een prachtig schoolkoor ontstaan met een rijk en gevarieerd repertoire. 
U kunt genieten van 85 kinderen die meerstemmig samen zingen begeleid door pianist Bas 
Verheijden. Er zal ook solo gezongen worden. 
We hopen veel ouders en kinderen uit lagere klassen als publiek te mogen verwelkomen!! 
Het concert begint om 19.00u, de zaal is open vanaf 18.45u. 
Het programma duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. 
Na afloop wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is bestemd voor de stichting 
Vrijeschoolliederen.nl, een website waar ruim 2000 liederen te vinden zijn die gratis voor iedereen te 
gebruiken zijn. 
Welkom iedereen en neem geïnteresseerden mee!! 
 
Keuzeuur tentoonstelling 
Aanstaande woensdag is de laatste keer keuzeuur van het derde blok alweer. 
Ouders van harte welkom om tussen 12.45u en 13.00u te komen zien wat er gemaakt/gedaan is. 
Veel is in de hal te vinden. De improvisatiegroep heet u welkom in de zaal waar gekeken en 
meegedaan kan worden aan oefeningen. 
 
Vanuit het bestuur 
Gezocht: bestuurslid voor De Vuurvogel 
Het bestuur van de Vuurvogel wordt gevormd door ouders van onze school. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit, kwaliteit, en (strategische) ontwikkeling  van 
de school. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en pakt wisselend nieuwe dossiers op. In 
nauwe samenwerking met de schoolleider besturen we de school. 
 
We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid in verband met het aftreden van een van de 
bestuursleden. Per einde van huidig schooljaar is de functie vacant. Heb jij interesse in deze functie, 
of wil je er eens meer over horen? Neem dan contact op met Marieke Commandeur 
(marieke_commandeur@hotmail.com of 06-30345364) 
 
Vanuit de klassen 
Herhaling: Huurwoning gezocht 
Wij zoeken een huurwoning met minstens 3 slaapkamers en een tuin. Liefst Zeist of nabije 
omgeving. Alle tips zijn welkom 
Inez Sarens, Juf in kleuterklas B 
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Vanuit de ouders 
Toneelkleding 
Reeds vier jaar draag ik zorg voor het op orde houden van de school-toneelkleding met bijbehorende 
attributen.  
Daarnaast kan iedereen van school bij mij navragen of bepaalde kleding aanwezig is, etc. 
Ik doe dit nog steeds met veel plezier, maar zou dit stokje vanaf het volgende schooljaar graag 
willen overdragen. 
 
Ik ben daarom op zoek naar één ouder of twee ouders (wel zo gezellig), het liefst uit klas 1 of 2, die 
het leuk lijkt/lijken dit te gaan doen. 
Gemiddeld kost het je 1 uur in de maand. Natuurlijk werk ik je/jullie hier helemaal op in en ben ik 
volgend jaar beschikbaar ter ondersteuning om zo het stokje goed en verantwoord over te dragen. 
Lijkt het je wat? Laat me dit dan weten door een mailtje te sturen heblief@ziggo.nl met je naam, 
eventueel van wie je de ouder bent en in welke klas je kind of kinderen zit(ten), je e-mailadres en 
eventueel je telefoonnummer. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 
 
Vriendelijke groet, 
Mariëtte Barzilay (moeder van Sanne van Elk uit klas 4) 
 

Avondvierdaagse - Begeleiders en drankenpostouders 
Nog vier weken te gaan en dan start de avondvierdaagse op maandag 12 juni! 

De ouders die meelopen als begeleider en de drankpostouders zijn door ons per mail geïnformeerd 
wanneer ze zijn ingedeeld. We hebben zoveel mogelijk met alle wensen geprobeerd rekening te 
houden.  

Per avond helpen circa 40 ouders dit wandelfeest mogelijk te maken. Alvast hartelijk dank namens 
de kinderen! 

 De commissie Avondvierdaagse Bart Wagemakers, Roger Koenen, Patrick Defaix, Siebe-Geert de 
Boert, Marleen Bloemendal, Stef Böger  

 
 
SCHOOLKORFBAL TOERNOOI WOENSDAG 17 MEI A.S. 
 
Dit jaar neemt de Vuurvogel deel aan het 50ste Schoolkorfbaltoernooi van DALTO met maar liefst 12 
teams (dat zijn 62 kinderen) een heus record! 
Alle ouders van deelnemers hebben mail ontvangen met teamindelingen en 
wedstrijdschema’s. 
Locatie en tijd 
Voor alle klassen is de locatie dit jaar hetzelfde: De korfbalvereniging Dalto aan De Woerd 2. 
Klas 1 start om 13.30 met spelletjes tot 15.00 uur 
Klas 2 start om 15.00 met wedstrijdjes tot 17.00 uur 
Klas 4, 5 en 6 starten de wedstrijden om 13.30 tot 17.30 
Wees dus op tijd! En aanmoedigen mag altijd, wees welkom! 
Trainen 
Voor klas 2 wordt op dinsdagmiddag nog een korte training gegeven Dit is van 14.45 tot 15.45 op  
het schoolplein, met uitleg over korfbal en alvast zelf doen. De andere klassen hebben tijdens de 
gymles extra tips en tricks gekregen van Juf Marijke en Meester Tom. Beide ervaren korfballers. 
Oproep 
Vanaf volgend schooljaar zoeken we naast Geeske nog iemand die de organisatie vanuit school op 
zich wil nemen. Je kunt je hiervoor aanmelden, maar ook met al je vragen kun je bij een van ons 
terecht. 
 
Wij kijken uit naar een sportieve en gezellige middag en zien jullie graag op woensdag 17 mei. 
De schoolkorfbalcommissie: Geeske van Lunteren en Ellen Ferwerda 
g.vanlunteren@hotmail.com  / 06-44466562 of  ellenlouise_f@hotmail.com /06-45923630 
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Vuurtjes voor ouders 
Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 
 

Openingstijden bibliotheek: iedere Woensdag-vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 
Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 
Openingstijden dagopvang ma t/m vr van 7.30 uur tot 18.30 uur 

(Telefonische) bereikbaarheid kinderdagverblijf: di en do van 09:00 tot 17:00  
Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 
 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur.  
En vrijdag van 13.00-14.30 (alleen lunch opvang) Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor 

Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418 
Vuurvogel@bsowijs.nl en info@bsowijs.nl 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 
Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 
 
 
 
 
 

De Vuurvogel  
Vrije School Driebergen 

Contact:                                         
tel: 0343-513856  

Kopij uiterlijk inleveren voor     
10.00 uur maandagochtend 

Faunalaan 250 info@devuurvogeldriebergen.nl bij Hennie den Teuling 
3972 PS Driebergen www.devuurvogeldriebergen.nl 

 
hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
 
 

 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

