
 

 

 

Agenda: 
16 jan 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond met als 

   thema leerrijpheid 

16 jan Ouderavond klas 1 is verzet naar 29 januari a.s. 

29 jan 20.00 uur (19.45 inloop) Klas 1, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding  

Studiedagen 2018 

Bij aanvang van dit schooljaar waren door omstandigheden nog niet alle studiedagen voor het team 

gepland. Inmiddels is dat wel gebeurd. Het betreft de volgende data; 

Donderdag 22 februari: studiemiddag; alle klassen om 13 uur uit. 

Maandag 14 mei:   Alle klassen de hele dag vrij 

Vrijdag 8 juni: alle klassen de hele dag vrij (deze datum was al wel bekend). 

Hiermee komen alle kinderen nog steeds aan het verplichte aantal geroosterde lesuren voor dit jaar. 

 

Oudervond over schoolrijpheid 

Morgenavond is de algemene ouderavond over schoolrijpheid. We lichten toe wat wij onder 

schoolrijpheid verstaan, en hoe wij op school bekijken of kinderen schoolrijp zijn. Het wordt een 

informatieve avond die interessant is voor alle kleuterouders.  

De avond start om 20 uur en is rond 21.30 afgelopen. 

De ouders van kleuterklas A (juf Mathilde en juf Grada) zijn om 19.30 welkom in het eigen lokaal, 

ivm een extra bespreking over de start van de buitendag. 

Hartelijke groet van alle kleuterleerkrachten, Marieke Tjebbes en Linda Scheeres 

 

Vanuit de klassen 
Wie helpt mee met het organiseren van het Schoolvoetbaltoernooi 

Wie wil juf Chris en enkele leerlingen uit haar klas helpen met het organiseren van het 

Schoolvoetbaltoernooi? Graag opgeven bij ccornelisse@devuurvogeldriebergen.nl 

Voor verdere informatie; zie bijlage. 

 
Vanuit de Bso 
Vrijdag lunchopvang 

Er zijn nog plekjes vrij op de vrijdag lunchopvang 13:00-14:30 uur. 

Heeft u een ouder kind op school tot 14:30 uur en een jonger kind tot 13:00 uur? Dan vangen wij 

uw jongste kind op en kunt u uw kinderen om 14:30 uur tegelijk ophalen. Of misschien heeft u 
gewoon meer tijd nodig om uw werk af te maken voor het weekend? 

Plaatsing per direct mogelijk. 

Opgave en info: nadja@bsowijs.nl 

Ouder- kind middag voor alle Bso-ouders 

Donderdag 25 januari 16:30-19:00 uur. Komt u ook? Geef het even door aan ons via 
vuurvogel@bsowijs.nl 

Weekbericht 

 

Maandag, 15 januari 2018 
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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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