
 

 

Agenda: 
5 dec.  School om 13.00 uur uit  Sinterklaasfeest 

17 dec. 20.00 uur Paradijsspel, voor ouders en 

   belangstellenden. 

18 dec. onder schooltijd! Paradijsspel voor klas 3 tm 6 

21 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

   belangstellenden. 

22 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 22 december alleen van 

10.00 uur tot 11.30 uur op school voor het Kerstspel. 

23 december 2016 tot en met 7 januari 2018 KERSTVAKANTIE 

 

Vanuit de schoolleiding 

Muzikanten voor advent opmaat gezocht (herhaling) 

Ook dit jaar willen we in de weken voor de kerstvakantie ‘s morgens als opmaat weer samen als 

schoolgemeenschap genieten van (advent)muziek rond de adventskrans. 

Voor de ochtenden vanaf 6 december tot en met 21 december zijn we op zoek naar  

muzikanten die ’s morgens tussen 8.15u en 8.30u een muzikale adventsopmaat in de  

vorm van een klein concertje willen verzorgen. 

Dit kunnen leerlingen, leerkrachten en/of ouders zijn. Ook als je wel wilt maar een kwartier vullen te 

veel is, neem dan wel contact met me op want wellicht kunnen er dan 2 muzikanten samen een 

opmaat verzorgen! 

Je kunt contact opnemen met de vader van Tijn uit klas 6: Bas Verheijden, of mailen naar Linda 

Scheeres: directeur@devuurvogeldriebergen.nl. 

Wij kijken weer uit naar de muzikanten en de opmaten! 

Linda Scheeres 

 

 

Herinnering invullen tevredenheidsonderzoek. 

Onlangs ontving u een uitnodiging per email om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. 

Inmiddels heeft een aantal ouders het ingevuld, waarvoor dank.  Echter, het aantal respondenten is 

nog te laag om de antwoorden ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. De vragenlijst staat nog tot en 

met 11 december open. We hopen dat meerdere ouders nog even de tijd willen nemen om de vragen 

te beantwoorden. 

Hartelijk dank. 

Linda Scheeres, waarnemend schoolleider 

 
Staking 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland.  Via onderstaande brief van PO in Actie 

willen we u graag informeren over waarom wij mogelijk ook gaan staken op dinsdag 12 december. Of 

de staking daadwerkelijk doorgaat, wordt later deze week bekend. U ontvangt daarover een 

extra bericht. 

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 

2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie 
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PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor 

werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. 

Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet  500 miljoen klaar had staan voor het  verlagen van de werkdruk 

in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders.  

Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een 

gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430  

miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. 2021 echt veel te laat, tegen die 

tijd zullen er al bijna 5000 fte (full time eenheden) tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 

2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. 

In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: 

klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan. 

De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot 

ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet 

onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare 

verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen 

voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO.  

Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 

miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan heb je 

niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 Miljoen is het absolute 

minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen krijgen en 

collega’s die het vak verlaten weten te behouden. 

Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door 

bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 

leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime 

leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het 

onderwijs niet ten goede. 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties 

zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de 

toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook 

op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 

Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week van 

5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de deuren 

sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 

Met vriendelijke groet,  

PO in actie. 

 

Werkzaamheden ivm vervanging van de wand: 

De wand die de zaal van de hal scheidt is nodig aan vervanging toe. De werkzaamheden hiervoor zullen 

plaatsvinden op dinsdag 19 en woensdag 20 december. Indien nodig worden de afwerkingen gedaan op 

donderdagochtend 21 december. 

 

Programma Advent 

Bij dit weekbericht ontvangt u de folder over de activiteiten tijdens de Adventsperiode. 

 

De Heilige Nachten 

De 2e bijlage bij dit weekbericht betreft ‘De Heilige Nachten’.  

 

Kerstspel  

Met veel plezier werken wij als leerkrachten weer aan het Kerstspel. Wij zoeken nog iemand met wat 

ervaring om de belichting van het Kerstspel te verzorgen. Er ligt al wel een belichtingsplan. 

We hebben twee uitvoeringen, op donderdagavond 21 december om 20.00 uur en op vrijdag 22 

december om 10.00 uur. De generale repetitie is op dinsdag 19 december om 20.00 uur.  

Wie kan ons helpen? Graag aanmelden bij Marieke Tjebbes (mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl)  

Ook zoeken we nog grimeerders, voor het Kerstspel maar ook voor het Paradijsspel! 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeske Erlings (jetskie1982@hotmail.com) of Hennie den Teuling 

(info@devuurvogeldriebergen.nl ) 
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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 informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 

Vragen, planning, aanmelding: 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 

 

. 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 
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