
  
Agenda: 

1 febr. 19.45 uur    MR vergadering 

4 febr. 20.00 uur    VOS ouderscholing, lezing 

5 febr. alle klassen om 13.00 uur uit! Carnaval 

9 febr. 20.00 uur    Kleuterklassen, ouderavond 

10 febr. 20.00 uur    Klas 3, ouderavond 

16 febr. 20.00 uur    Klas 4, ouderavond 

 

Vanuit de ouders 
Vuurvogel 2e plaats op schoolschaak toernooi 

Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Heuvelrug schoolschaak toernooi gespeeld. De Vuurvogel werd 

vertegenwoordigd door Douwe, Thomas, Teun, Tiuri en Stijn. Er deden in totaal 16 schoolteams mee. 

Ons Team was in de poulewedstrijden ongeslagen. De halve finale was zinderend spannend en werd 

uiteindelijk gewonnen. De finale werd zelfs 2-2 gelijk, maar doordat in dat geval de uitslag van de eerste 

3 borden doorslaggevend wordt, werd het Team tweede achter de winnaar De Wijngaard. Een 

fantastische prestatie met een mooie beker als beloning. Het Team  heeft zich hiermee ook geplaatst 

voor de regionale wedstrijden komende maart. Goed gedaan jongens!  

Wouter de Waal  

 
Beste ouders, verzorgers, juffen en meesters 

Anderhalf jaar geleden heb ik, Mariëtte Barzilay, het stokje overgenomen van Rianca van der Linden wat 

betreft het op orde houden van de toneelkleding van de school. 

Dit is een taak die ik vrijwillig op me heb genomen en met veel plezier doe, maar….. 

Om dit met plezier te blijven doen en het een behapbare taak te laten blijven, zou het heel fijn zijn als: 

 Geleende kledingstukken en/of attributen weer op dezelfde plek terug gehangen of gelegd 

worden.  

 Kledingstukken, indien nodig, eerst gewassen worden, alvorens terug te brengen. 
 Dit geldt ook voor zo nodig reparaties. 

En mocht je iets hebben waarvan je het vermoeden hebt dat dit een leuke aanvulling zou zijn voor 

school, geef dat dan aan mij en leg het het niet ergens in een hoekje achter de gordijnen op het toneel. 

Het zou jammer zijn als het daar onontdekt blijft en verstoft. Ook is het wenselijk dat het de stof voor 

het grootste percentage, zo niet helemaal, van natuurlijk materiaal is. 

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Bibliotheek deze week nog gesloten. 

In verband met de verhuizing en het carnavalsfeest is de bibliotheek deze week nog gesloten. 

Miriam 

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

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

 

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

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 1 februari 2016 

 

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


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  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

Info@kinderopvang-devuurvogel.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 

 

 

 

mailto:geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

