
 

 

 

Agenda: 

12 okt. 8.45 uur Schoolbibliotheek, rondleiding. 

13 okt. vanaf 12.45 uur Tuinmarkt 

17 t/m 24 okt. Herfstvakantie! (Let op! Aansluitend aan de herfstvakantie een 

 studiedag!) 

24 okt. Studiedag (regionale Michaelconferentie), school is gesloten, leraren 

zijn naar Almere. 

 

Vanuit de Schoolleiding 
Hulp voor de fietsverlichtingsactie gevraagd 

Goede fietsverlichting verkleint de kans op een aanrijding met wel 20%!  

Toch rijdt 40% van de kinderen in ons land toch af en toe zonder werkende fietsverlichting.  

De ANWB zet zich actief in om ouders en kinderen hierop te wijzen via acties van de ANWB 

Lichtbrigade op scholen. Wij doen daaraan graag mee omdat we het van groot belang vinden dat 

kinderen (en hun ouders) op goede verlichte fietsen rijden. 

Op vrijdag 28 oktober worden de fietsen van alle kinderen die die dag op de fiets zijn 

gecontroleerd.  

Voor deze actie zijn we op zoek naar ouders die willen helpen om op vrijdag 28 oktober ‘s morgens 

(tussen 8.30u en 12.30u) de fietsen van onze leerlingen te controleren. Deze controles gaan aan de 

hand van een lijstje waarmee de meest basale zaken aan de fiets gecontroleerd worden. Het is een 

kwestie van checken of het goed en/of veilig is en dit aankruisen op de checkkaart. Je hoeft dus 

niets te repareren en ook is het niet nodig om heel technisch onderlegd te zijn oid!  

Kun je deze ochtend helpen (een deel van de ochtend kan ook!!) laat dat dan weten aan Sonja via 

schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl  

 

Herhaling: Hulp bij het Keuzeuur klas 4 t/m 6 

Vanaf woensdag 2 november start het keuzeuur weer voor klas 4 t/m 6. Kinderen kunnen voor een 

periode van 6 weken een keuze maken uit een aantal activiteiten/workshops die zij dan 6x op 

woensdag van 12 tot 13 u volgen. De afgelopen jaren werden deze activiteiten naast de 

leerkrachten ook door ouders geleid. Dat was een welkome bijdrage die we graag weer zouden 

activeren! Dus is er als ouder een activiteit die je graag in workshopvorm 6X met leerlingen uit klas 

4 t/m 6 zou willen doen meld je dan graag aan!! Je kunt zelf aangeven met hoe veel leerlingen je 

zou willen/kunnen werken. Schroom niet als je iets in de aanbieding hebt wat misschien niet direct 

voor de hand ligt want juist een grote variatie maakt dit uur tot een succes. Twijfel je… neem even 

contact op voor overleg! Aanmelden graag bij Sonja: 0650730108 of 

schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl  

 
De foto's van het Jubileum zijn te vinden op: 

 

http://vuurvogel.pixieset.com 

wachtwoord: VuurvogelDriebergen16 
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Vanuit de administratie 
Geen vakantie de dagen vóór Hemelvaartsdag 

Hierbij het rooster van onze schoolvakantie nogmaals. 

 

SCHOOLVAKANTIES 2016/2017 

Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 23-10-2016 

Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 08-01-2017 

Voorjaarvakantie 25-02-2017 t/m 05-03-2017 

Paasvakantie 14-4-2017  t/m 17-04-2017 

Meivakantie 22-04-2017  t/m 07-05-2017 

Hemelvaart 25-05-2017 t/m 28-05-2017 

Pinksteren 05-06-2016 

Zomervakantie 2017 08-07-2016 t/m 20-08-2016 

 
Vanuit de schoolkrant redactie 
30 jaar Vrije School in Driebergen 

Na de fantastische feestweek die we samen hebben mogen beleven kan het niemand ontgaan zijn. 

De Vrije School in Driebergen bestaat 40 jaar! In het herfstnummer van de Seizoener besteden wij 

aandacht aan dit heugelijke feit. We hebben er voor gekozen om dit te doen aan de hand van 

persoonlijke verhalen van oud leerlingen en een leerkracht. Een ieder die interesse heeft in het 

ontstaan en de geschiedenis van de Vrije School in Driebergen verwijzen wij graag naar de website.  

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/katern-seizoener-gewijd-aan-oprichting-school/  

Hier vind u een artikel uit een Seizoener waarin 5 jaar geleden stil werd gestaan bij het toenmalig 

25 jarig bestaan. Wij wensen jullie veel leesplezier met het artikel en de nieuwste uitgave van de 

Seizoener. De Redactie.        

 

 

 

 

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 
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