
  

Agenda: 
 

19 tot en met 26 oktober! Herfstvakantie (let op maandag 26 oktober 

is ook vrij voor de leerlingen ivm de 

Michaëlconferentie, regionale studiedag, 

waar het hele team aan mee doet) 

29 okt. school om 13.00 uur uit! Studiemiddag 

29 okt. 20.00 uur Informatieavond over straling (zie vorig 

weekbericht) 

2 nov. 20.00 uur Klas 1, ouderavond 

2 nov. 19.45 uur inloop  Kleuters, ouderavond in de zaal 

3 nov. 20.00 uur Driebergse Ouderavond in De Zonneheuvel 

4 nov. 20.00 uur Klas 5, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
Verkeersveiligheid 

Gelukkig is de verkeersveiligheid op de weg voor de school sterk verbeterd. Dank voor de medewerking! 

De volgende stap is de veiligheid op de stoep voor de school. Door de vele fietsen die daar dagelijks op 

de stoep staan moeten de leerlingen over het fietspad gaan lopen met veel bijna ongelukjes tot gevolg, 

vooral ’s morgens voor school is het een druk gebruikt fietspad. Onze vraag aan de ouders die op de 

fiets komen (waar we dus op zich heel blij mee zijn!) of jullie je fiets zo willen zetten dat de stoep vrij 

blijft. Kom bijvoorbeeld met je fiets het plein op en zet hem ergens rechtsaf richting kleuterplein. We 

willen in de nabije toekomst e.e.a. wat nu groen is betegelen zodat er meer ruimte komt voor fietsen. 

 

Vanuit de administratie 
Telefoonboekje 

Wilt u het telefoonnummer van Runa Sequeiros Porras in het telefoonboekje zetten. 

klas 5, tel. 06-15836601 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten Ingmar de Zoete van harte welkom op onze school. Ingmar zit in kleuterklas A van juf Miranka 

en juf Grada 

 

Koningsspel 

Ook dit jaar wordt het 3 koningenspel door eigen ouders van onze school ingestudeerd! Net als vorig 

jaar onder leiding van Fram Wiegers, oud ouder van onze school. Er is een enthousiaste groep spelers. 

Zij komen nog wat spelers te kort. Wie heeft zin om mee te doen? Het houdt in dat je wekelijks oefent 

(op zondagavond) en op school 2 uitvoeringen geeft. De kinderen van klas 4 t/m 6 komen kijken. Mocht 

je interesse hebben, geef je dan op bij Fram. fram@froem.eu 

Maike 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdagochtend komt onze schoolfotograaf foto’s maken van klas 1 t/m klas 6. 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 12 oktober 2015 

mailto:fram@froem.eu


Vanuit ouders 
Gezocht: grote pompoenen en ouders die willen helpen uithollen 

De donkere tijden komen er weer aan, met als eerste feest Sint Maarten dat we vieren op 11 november. 

Voor dit lichtjesfeest zijn we opzoek naar grote pompoenen (wie de grootste pompoen levert krijgt een 

eervolle vermelding en eeuwige roem). Wie helpt ons daaraan (na de herfstvakantie)? Je kunt de kosten 

eventueel declareren.  

En die grote pompoenen moeten natuurlijk worden uitgehold en versierd met mooie taferelen. Een 

sfeervolle en gezellige activiteit met als resultaat een prachtig licht en heerlijke soep. Vind je het leuk te 

helpen (ervaring niet nodig)? Stuur dan een bericht naar Karien 

Beukenboom: ecmbeukeboom@outlook.com, of naar jaarfeestgroep@gmail.com. Karien organiseert in 

overleg met iedereen die mee wil doen een uitholochtend, begin november. Geef je nu vast op!  

De Jaarfeestgroep  

 

Vanuit de Bibliotheek 
Kinderboekenweek 

Ook deze week genieten we met z'n allen nog van de prachtige boeken die we jullie in samenwerking 

met boekhandel Jacques Baas (eigenaren Lars en Petra zijn ook ouders bij ons op school) mogen 

aanbieden. 15 % Van de opbrengst van al jullie bestellingen komt ten goede aan onze eigen bibliotheek 

op school, dus mochten er boeken zijn die je altijd al wilde hebben (naast de mooie boeken die op de 

tafel liggen), dan is nu het moment om ze te bestellen. Op woensdag en vrijdag is er om 8.30 uur en om 

13.00 uur gelegenheid om je bestelde boeken op te halen en cash te betalen (géén pinmogelijkheid!) Dit 

zal in de bibliotheek zijn. Heel veel lees- en bestelplezier! 

Bij voorbaat hartelijk dank vanuit de bibliotheekgroep! 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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 

 

 

 

mailto:ecmbeukeboom@outlook.com
mailto:jaarfeestgroep@gmail.com
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

