
 

 

 

Agenda: 
22 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Studiemiddag 

23 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Carnavalsviering op school. 

24 febr. tot en met 4 maart  VOORJAARSVAKANTIE!! 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Hannah Badloe, klas A. Wij hete Hannah en haar ouders van harte welkom op onze school. 

 
Wie doet wat voor de Carnaval van 23 februari in klas 1 t/m 6 

# Ouders maken voor hun kind iets uit de vertelstof of uit een periode van waar klas  1 t/m 5 mee 

bezig is. De 6e klas is restaurant. 

# De klassenouders zorgen voor ouders die: 

 vrijdags drie spelletjes per klas verzorgen en daarbij verkleed zijn 

 op  een  gezamenlijk moment donderdagmiddag vanaf 13.00 uur de klas in de sfeer 

brengen van de vertelstof (Als dat ’s avonds beter uitkomt even tijd en sleutel met Henk 

afspreken) 

 vrijdagochtend drie taarten per klas bij de 6e klas brengen voor het restaurant 

 helpen opruimen aan het eind van de Carnaval. 

# De pannekoekenbakkers nemen hun benodigdheden mee en installeren dat vrijdagmorgen. 

# Willem zorgt voor beslagspullen, voor drinken bij het restaurant en voor schragen in de hal. 

# De leerkrachten van klas  4, 5 en 6 delen hun klas in en maken een rooster voor hulp aan de 

activiteiten. Josien/Janne spreekt met de gymleerkracht de ‘olympische spelen’ af in de zaal. Chris 

laat de kinderen een optreedrooster maken en daarvoor de klassen rond gaan en kijkt hoe haar 

kinderen de 1e klas kan helpen aan het begin van de Carnaval. 

# De leerkrachten bereiden een Jan Klaassenspelletje voor en verkleden zich ook. Maarten, Adrine, 

Henk en wie wil aanschuiven zorgen voor een orkestje bij de carnavalsliederen. 

# Elke klas maakt een eigen couplet voor het Carnavalslied en oefent de carnavalsliedjes. 

# Wie zin heeft om wat muziek te maken in de gang tijdens Carnaval kan zich bij Henk melden. 

# De coördinatie ligt bij meester Henk, bij wie je voor alle overige vragen terecht kan. 

Dat gaat weer een feest worden!!! 

 
Eervolle vermelding  

 

 

 

Nynke uit klas 6 heeft meegedaan met de 

schrijfwedstrijd die we in december via het 

weekbericht aankondigden. Zij kreeg van de jury 

een eervolle vermelding, beoordeeld als derde van 

de 70 inzendingen. Haar verhaal over 'het geheim 

van de zwarte gedaante' vonden ze knap 

geschreven. En daar mag ze echt trots op zijn! 

 

 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 12 februari 2018 

 



 

 

 
Voetbaltoernooi opgegeven kan tot 19 feburari! 

Kinderen van klas 3 en hoger kunnen zich tot 19 februari nog kunnen opgeven voor het 

voetbaltoernooi middels oranje inschrijfformulier, eventueel nog te halen bij meester Willen of juf 

Chris. 

 
Herhaling: Valentijnsmarkt voor Gambia 

As. woensdag 14 februari  om 13.00 uur organiseert klas 1 een Valentijnsmarkt, waarvan de 

opbrengst is bestemd voor de St Edwards Lower Basic School in Gambia. In Gambia is het voor 

kinderen niet zo eenvoudig als hier om naar school te gaan. Een kind moet een schrift, potlood en 

schooluniform hebben om naar school te mogen. Maar voor veel ouders zijn de kosten hiervan erg 

moeilijk op te brengen. Soms zelfs zo moeilijk dat een kind daardoor niet naar school kan. Nu we 

ons hebben verbonden aan deze school, willen we graag iets doen om bij te dragen. De kinderen 

zullen zelfgemaakte koekjes, taart, valentijnskaarten, etc. verkopen en er zullen ook soep, broodjes, 

koffie, thee en limonade worden verkocht. Van de opbrengst zullen bij lokale (micro)ondernemers in 

Bwiam potloden, schriften en schooluniformen worden gekocht. De aanschaf van deze spullen is 

noodzakelijk om een kind naar school te laten gaan, Met de opbrengst van de markt hopen we de 

toegang tot onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen iets makkelijker te maken. We hopen op een 

mooie opbrengst: graag zien we jullie daarom allemaal komende woensdag.      
 

Vanuit de bibliotheek 
Regels uitleen boeken 

Nog even om in herinnering te brengen hoe de regels ook al weer zijn voor het lenen van boeken. 

Een boek wordt geleend voor de tijdsduur van 4 weken. U kunt daarna dit boek verlengen (als het 

niet door een ander is aangevraagd) voor nog eens vier weken. Daarna willen we het boek graag 

terug. 

Als het boek overtijd is, niet is verlengd, rekenen we daarvoor een “boete” (klinkt erger dan het is!) 

van 20 ct per boek per week. 

Nieuwe boeken in de bibliotheek 

 

Marie Kondo Opgeruimd! Voor altijd 

een schoon en rommelvrij huis  

 

Lois Eijgenraam 

Partnerschap/Ouderschap 

 

Fred Tak Jaarfeesten: achtergrond en 

betekenis in onze tijd 

 

M.Wais Blijven of weggaan in huwelijk, 

werk en vriendschap 

 
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 

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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