
  
Agenda: 

15 jan. 20.00 uur   Driekoningen voor ouders en belangstellenden 

28 jan. 20.00 uur   Klas 5, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
Bibliotheek 

Zoals vorige week in het weekbericht stond zal de bibliotheek verhuizen. De concrete plannen zijn nu 

rond. Deze week gaan alle kinderen extra veel boeken lenen met hun leerkrachten want de 2 weken 

daarna is de bibliotheek dicht! Ouders kunnen deze week boeken terugbrengen en eventueel 

prentenboeken lenen. De rest van de boeken is al ingepakt. Vanaf 1 februari willen we de nieuwe situatie 

dan in laten gaan. Precieze tijden en plaatsen komen in een volgend weekbericht.  

 

Vanuit de administratie 
Welkom 

Lotte Dekkers is ingestroomd in de kleuterklas A. Wij wensen Lotte en haar ouders een hele fijne tijd toe 

op onze school. 

 

Vanuit de klassen 
Aangeraden door onze euritmiejuf Francis: De Kleurendief 

Zaterdag 30 januari 10:30 uur  Driebergen 

 

Openbare opvoering voor ouders en kinderen van circa 6 tot 12 jaar. 

 

Er is markt in het dorp! Kleurige waren worden aangeboden, er is muziek en groot en klein zijn samen 

aan het dansen. Plotseling wordt alle vreugde verduisterd door het optreden van de kleurendief. Ook 

Rosalinde, met haar zachtroze wangen, komt in zijn ban. Zij smeekt de jongeling Kajetan naar het 

Anderland te reizen. Daar moet hij het werk van de kleurendief ongedaan maken, de kleuren bevrijden 
en zo het land en de mensen van de zware zwartigheid verlossen. 

Kajetan gaat samen met de kinderen op reis en ze beleven spannende avonturen. Met elkaar wordt 

gedanst, gezongen en alles gedaan om het lot te keren. Want bijna wordt ook Kajetan door de 

kleurendief overmeesterd… 

Entree volwassenen: € 10,00 / kinderen: € 5,00 / kaarten aan de zaal. 

zaterdag 30 januari 10:30-11:30 uur 

Woonoord Kraaybeek 

Kraaybeek 41, Driebergen 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 11 januari 2016 

 



Houtbewerking kleuters 

Een nieuwe groep is begonnen aan een takkendier. Na gekropen te hebben als een slang en gelopen als 

de andere dieren die er in ons opkwamen hebben ze de takken uitgezocht die ze erbij vonden passen. Bij 

het zagen ontdekten ze dat er een tak was die naar marsepein rook! Er werden snel stukjes afgezaagd 

die als ruikertjes mee gingen in de broekzakken. 

         
 

Een kikker, slang, cheeta,dinosaurus, een vlot en een slang. Kunnen jullie ze al herkennen? 

    

     
Deze week zagen ze de rest van de onderdelen en zetten ze hem in elkaar zodat het dier glijdend, 

lopend en springend mee naar huis kan. Of natuurlijk varend over de woelige baren. 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de VOS ouderscholing 

Herhaling: Avond over  “Antroposofie en levensfasen, Wat is antroposofie en wat kun je er 

mee?” 

Op donderdag 4 februari 2016 houdt Ineke van der Duyn Schouten een inspirerende avond over  

 “Antroposofie en levensfasen, Wat is antroposofie en wat kun je er mee?” 

Op de website van school staat: “Het vrijeschoolonderwijs vindt inspiratie in de antroposofische 

levensvisie...”. Maar wat is die levensvisie eigenlijk, waar bestaat dat uit? En wat kan je daar anno 2016 

mee?  Deze avond wordt georganiseerd voor alle ouders die meer willen weten over de achtergronden 

van de antroposofie. Ineke van der Duyn Schouten neemt je in deze lezing op laagdrempelige wijze mee 

in de grondbeginselen van de antroposofie. Welke gedachten over de levensfasen liggen ten grondslag 

aan de Vrije School, wat kun je daar als ouder zelf mee en wat kan je kind daaraan hebben? Er zal 

ruimte zijn voor vragen en gesprek.  

Ineke van der Duyn Schouten (1951) is publicist, biografisch coach en docent levensfasen. Ze geeft o.a. 

les aan het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg. 

De lezing “Antroposofie en levensfasen” start om 20:00 uur en vindt plaats in ons eigen schoolgebouw 

(Faunalaan 250 in Driebergen). Vanaf 19:30 is er inloop met thee en koffie. 

Om deze avond ook financieel laagdrempelig te houden is er de mogelijkheid om aan het eind van de 

avond naar eigen inzicht een vergoeding  te geven.   



 

 

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 

 

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 

 

 

 

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

