
  
Agenda: 

12 april 19.45 uur inloop, 20.00 beginnen Kleuterklassen, ouderavond in de zaal 

22 april Koningsspelen 

25 april t/m 8 mei Meivakantie! 

13 mei Pinksterfeest 13.00 uur alle kinderen uit! 

16 mei Vrij ivm 2e pinksterdag!  

 

Vanuit de schoolleiding 
Keuzeuur-presentaties 

Komende woensdag is alweer het laatste keuzeuur van dit schooljaar.  

Het 3e keuzeuurblok voor klas 4 t/m 6 wordt dan afgesloten. In dit blok waren er 6 workshops waaruit 

de kinderen konden kiezen: Er werd gewerkt met oliepastelkrijt, er zijn dieren gemaakt van papier-

maché, er werd gezentangeld en madela’s gemaakt, een groep maakte een parcours op het plein dat uit 

bewegende onderdelen (autobanden, vuilniszakken, spiralen, buizen, touw, tape, kruiwagens, 

draaischijven en bakstenen etc) bestaat, een groot leerde monotype drukken en er werd mergel 

bewerkt. 

Natuurlijk willen we hiervan graag wat laten zien aan de andere kinderen en de ouders. Dit gaat echter 

anders dan de anderen keren omdat veel van de groepen aanstaande woensdag nog graag helemaal het 

uur gebruiken om de producten te vervolmaken. 5 groepen zullen aan het einde van het uur iets van het 

werk tentoonstellen in de hal van de school zodat woensdag na 13u en de dagen daarop voor ieder die 

dat leuk vindt veel moois in de hal te bewonderen is. De groep die de kettingreactie veroorzaakt nodigt 

belangstellend publiek uit om op woensdag 20 april om 12.50u op het achterplein te komen kijken naar 

wat zij opgebouwd/uitgevonden hebben. 

  
Lunch en Traktaties 

Als basis om goed op te kunnen leren is goede voeding van groot belang! 

In de schoolgids staat daarover het volgende: 

Traktaties / voeding 

Wij geven de voorkeur aan verantwoorde traktaties. De kinderen trakteren hun eigen klas en de eigen 

klassenleerkracht. Verder zijn snoep en koek op school niet gewenst.  We verzoeken de ouders om de 

kinderen een lunch mee te geven, die bestaat uit brood en/of fruit en iets te drinken. Op de lange dagen 

(tot 14.30U) eten de kinderen twee keer. Het voedsel dat de kinderen bij jaarfeesten en andere 

activiteiten vanuit school krijgen is altijd biologisch. 

Dat we dit nu in het weekbericht herhalen komt omdat er steeds vaker ongezonde traktaties uitgedeeld 

worden met alle gevolgen van dien. Graag van ieder aandacht hiervoor. 

Ook willen we attenderen dat de lunches van steeds meer kinderen naast brood en fruit aangevuld zijn 

met allerlei niet gezond lekkers. We verzoeken om deze aanvullingen niet te doen. 

En het laatste puntje op de i betreft het drinken. We geven de voorkeur aan bekers, flesjes en dergelijke 

gevuld met een verantwoorde drank. Er zijn steeds meer pakjes met ongezonde drankjes in de klassen 

die naast een teveel aan suiker ook een belasting voor het milieu geven. We willen de kinderen ook 

graag leren dat het gebruik van een beker en een trommeltje veel beter is dan steeds weer al die 

weggooiverpakkingen.  

We hopen op brede steun voor het bovenstaande. 

 
  
 
 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 11 april 2016 

 



Kleuterviool start weer een nieuwe cursus (herhaling) 

Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er is weer ruimte voor 

een nieuwe cursus voor beginners! Bij voldoende belangstelling zal deze cursus starten na de 

Meivakantie. 

Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 

kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 

natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij 

centraal.  

De lessen zullen worden gegeven op donderdag om 14.45 uur in het lokaal van juf Inez en duren een 

uur (de andere lesuren zitten nu vol). De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  

Door de verhuizing van de BSO naar het Jagerspad is het momenteel op dit lesuur voor de medewerkers 

helaas niet mogelijk de kinderen na de les weer op te halen. 

 

Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 

contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642. Aanmelden kan tot de 

Meivakantie. 

 

Vanuit de klassen 

Welkom 

Abel Tüfekçi in kleuterklas A en Jille van der Heide in kleuterklas C. Wij wensen Jille, Abel en hun ouders 

een fijne leerzame tijd op onze school.  

 

Beleef de lente! 

De kleuters hebben afgelopen maandag de kippen welkom geheten, in de miezerregen maar dat kon de 

pret niet drukken. De kippen Fleeklie, Dottie en Monie voelden zich al direct weer helemaal thuis. Nadat 

de kippen van ieder kind een handje graan gekregen had (totaal zo’n kleine 100 handjes) hebben we 

een kuikenkoekje gegeten en snel weer naar binnen of met regenkleding aan buiten gaan spelen. De 

kipjes scharrelden lustig door de ren, er lag genoeg! 

     

     
Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de Bibliotheek 
Rondleiding in de bibliotheek 

Iedereen die (nog) niet regelmatig in onze prachtige en uitgebreide bibliotheek komt is bij deze van 

harte uitgenodigd voor een rondleiding/kennismaking op VRIJDAG 15 APRIL van 8.30 uur tot 9.15 uur. 

Kom gezellig genieten van onze mooie, geweldige, grappige, ontroerende en schitterend geïllustreerde 

boeken en koffie/thee met wat lekkers. Tot vrijdag! 

 
 
 

mailto:anne.drewes@outlook.com


Vanuit de ouders 
Inschrijving avondvierdaagse 6 juni t/m 9 juni 

Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 6 juni 

t/m donderdag 9 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 lopen per 

avond 10 kilometer. De kinderen hebben vandaag de inschrijfbrief meegekregen (hij zit ook als bijlage 

bij het weekbericht).  

Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,00 tot UITERLIJK DONDERDAG 21 

APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  

Let op: Net als vorig jaar lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 

begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen lopen. We 

gaan er vanuit dat alleen ingedeelde begeleiders met de groepen mee te lopen.  

Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen achter 

aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie 

www.avondvierdaagsedriebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 

Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  

 

De commissie Avondvierdaagse 

Bart Wagemakers, Roger Koenen, Patrick Defaix, Thijs Regtuijt en Marleen Bloemendal 

(bloemendalmarleen@gmail.com; 06 40 77 32 25) 

Stef Böger (stef7@xs4all.nl; 06 – 29 57 07 18) www.avondvierdaagsedriebergen.nl 

 
Schoolvoetbaltoernooi 2016 FC Driebergen (13 en 20 april) 

Het schoolvoetbaltoernooi staat voor de deur. A.s. woensdag bijt klas 3 het spits af, op 20 april staan de 

overige teams aan de aftrap. Het programmaboekje met het toernooischema is hier te 

downloaden: http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2016/04/boekjeschoolvoetbal2016.pdf.  

 

Toernooi-informatie voor klas 3 

- Verzamelen: op het schoolplein, direct na school. 

- Eerste wedstrijd:13:30 u., eventuele halve finale en finale:15:54 u resp. 16:18 u, prijsuitreiking:17:30 u. 

- Tenue: er is een Vuurvogelshirt, maar neem wel zelf een broekje, sokken, scheendekkers, een 

trainingsjasje en voetbalschoenen mee 

- Eten en drinken: voor fruit, drinken en een versnapering wordt gezorgd. Zorg zelf eventueel voor een 

lunch en een (met water) gevulde bidon 

  

Training (klassen 4, 5 en 6) 

Op 13 april kan er door de teams uit de klassen 4, 5 en 6 nog een keer worden getraind op het Remu-

veld van FC Driebergen (t.o. Hoenderdaal). Hieronder de tijden: 

13:15-14:15 klas 4 (trainer Lars Klein) en klas 6 (trainer Ferdinand Harts) 

14:15-15:30: klas 5 jongensteam (trainer Theo van den Berg) en klas 5 meisjesteam (Rene Slotboom) 

Verzamelen: zelf afspreken via de klassen-app of –e-mail of dit op het schoolplein of het Remu-veld is 

Kleding: denk aan trainingskleding en voetbalschoenen 

Eten/drinken: neem zelf een bidon met water/fruit mee 

Ballen en Pylonen: zelf meenemen! 

 

HERHAALDE OPROEP: HULP OUDERS GEVRAAGD! 

Ouders die zich nog willen opgegeven voor:  

- het begeleiden van een team op de toernooidagen 

- het op- en afbouwen van de speciale tent 

- het inkopen van eten en drinken 

- het beheer van de tent, eventueel voor een deel van de middag 

... kunnen contact opnemen met de Vuurvogel-toernooicoördinatoren, Léon Bijnsdorp en Wouter de 

Waal.  

 

SAMENSTELLING TEAMS 

Klas 3: Lucas Heine, Arij, Tom, Ivar, Pepijn, Lukas van Aert, Lucas Saal, Milan, Dani en Kobus  

Klas 4: Nijs, Silvijn, Daniel, Stijn, Joep, Tiuri, Raphael, Tijn, Jos, en Pim 

Klas 5 (jongens): Florian, Librecht, Finn, Milan, Teun, Lukas, Xavier, Sam, Rijk, Bodhi, Jonas en Aren 

Klas 5 (meisjes): Julia, Flora, Frederique, Fama, Iris, Emma, Janna, Sterre, en uit klas 4:  Marilieke, 

Johanna, en Polleke 

Klas 6 (gemengd): Boudewijn, Joram, Douwe, Senna, Sydion, Lelie, Rosemarie, Joep, Julian, Hugo, Dre, 

Loic, Maud en Madelief 

 

De Vuurvogel-toernooicoördinatoren, 

Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 

http://www.avondvierdaagsedriebergen.nl/
mailto:bloemendalmarleen@gmail.com
mailto:stef7@xs4all.nl
http://www.avondvierdaagsedriebergen.nl/
http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2016/04/boekjeschoolvoetbal2016.pdf
mailto:leonbijnsdorp@gmail.com
mailto:wjdewaal@gmail.com


 

 

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  

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 
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