
  

Agenda: 
 

29 okt. school om 13.00 uur uit! Studiemiddag 

29 okt. 20.00 uur Informatieavond over straling (zie vorig 

weekbericht) 

2 nov. 20.00 uur(19.45 uur inloop) Kleuters, ouderavond in de zaal 

3 nov. 20.00 uur Driebergse Ouderavond in De Zonneheuvel 

4 nov. 20.00 uur Klas 5, ouderavond 

 

Vanuit de klassen 
Sponsorloop 

Door twee leerlingen uit de zesde klas is op 16 oktober een sponsorloop georganiseerd voor de 4e, 5e en 

6e klas. Met deze sponsorloop hebben de leerlingen geld opgehaald om de vluchtelingen uit Syrië, maar 

ook elders ter wereld, te steunen. Het geld dat is opgehaald wordt gedoneerd aan het Rode Kruis. We 

zijn trots op alle leerlingen, ouders en leerkrachten die zich hiervoor hebben ingezet! 

Zie onze website: 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/sponsorloop/ 

 

En Facebook: 

 

https://www.facebook.com/devuurvogeldriebergen?fref=nf 

 

 
 

 

Wil iedereen voor aankomende vrijdag het geld van de sponsorloop inleveren bij meester 

Joël! 

 

 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 27 oktober 2015 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/sponsorloop/
https://www.facebook.com/devuurvogeldriebergen?fref=nf


Vanuit ouders 

Verjaardag juf Chris 

Woensdag 14 oktober werd de verjaardag van juf Chris (klas 4) gevierd. Juf Chris werd bij binnenkomst 

door alle kinderen hartelijk toegezongen. Na een presentatie van de kinderen van het meerwerkgroepje 

startte een vossenjacht door het dorp. Gezellig en spannend want er waren ook ouders bij die als vos 

undercover gingen. 

 

   

 
 

Ingezonden 
Op 30 oktober is er voor de vijfde keer een Avondbazaar op de Zeister Vrijeschool, in de zaal van het 

schoolgebouw aan de Socrateslaan 22. Ouders en leerkrachten verkopen mooie zelfgemaakte producten 

die passen bij de herfst, Sint Maarten, Advent, Sinterklaas en Kerstmis. Er is ook een “restaurant” voor 

gezellige ontmoeting met andere ouders en er zal een 5-12 speelgoedruilbeurs zijn. 

  

 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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 
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