
 

 

Agenda: 
12 dec.  Geen school!  Stakingsdag 

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 

Terugblik Sinterklaas 

We kijken terug op een mooie sinterklaasviering. Alle kinderen stonden De Sint vol verwachting op te 

wachten toen hij de hoek om kwam op zijn paard. 2 Pieten huppelden enthousiast vooruit, en een 

derde Piet begeleidde Sint Nicolaas. Een warm onthaal met muziek volgde op het plein. Vervolgens 

hebben de Sint en zijn Pieten alle klassen bezocht. We bedanken alle aanwezige ouders voor het 

meezingen, en alle knutselpieten voor het verzorgen van de prachtige geschenken! 

Linda Scheeres 

 

Vanuit de klassen 

Kerstmarktje door klas 6 

Aanstaande woensdag 13 december staat klas 6 in de centrale hal met een kerstkraampje waar 

mensen voor een klein bedrag onder andere kleine kerstkaarsjes, mooi versierde luciferdoosjes en 

lekkere kerstkoekjes kunt kopen. De opbrengst is voor ons eindkamp 

 

 

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  

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 11 december 2017 

 

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 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl


 

 

 

 

 


