
 

 

 
Agenda: 

17 jan 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond in de zaal. 

20 jan 20.00 uur Drie koningenspel, voor ouders en  

 belangstellenden 

 

Vanuit de administratie 
Welkom 

Ingestroomd zijn: 

Kleuterklas A: Olivia Hendrikse 

Kleuterklas B: Nora Scharrenburg 

Kleuterklas D: Oeds Christen, Esmée Willemse, Laura Perry 

Kleuterklas C: Bram van den Meerakker, Peppin Bastiaans  

Klas 3: Rhowan Brantjes  

Klas 5: Demian Brantjes 

Alle kinderen en hun ouders wensen wij een hele fijne schooltijd toe op onze school. 

 

Herhaling: Basketbaltoernooi organiseren? 

Is er een ouder die deelname van onze school bij het basketbaltoernooi 2017 school wil 

organiseren? De uiterste inschrijfdatum is 31 januari 2017! 

Opgeven kan bij de administratie. 

Hennie hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Vanuit de ouders 

Schoolschaaktoernooi zaterdag 4 februari 

Ter voorbereiding op het aankomende Schoolschaaktoernooi wordt er op de maandagen 16, 23 en 

30 januari geoefend met schaken en met de schaakklok op school van 14.30-15.30 uur. Wil je 

meedoen maar kun je toevallig niet oefenen laat het weten. Je kunt je opgeven bij 

Wouter de Waal ( tel. 06-44822753, vader van Stijn klas 5) Je moet al wel een beetje kunnen 

schaken. Uiteindelijk hebben we maximaal 5 schakers nodig voor ons team.  

 

Kom kijken naar het vernieuwde Driekoningenspel 

Enthousiaste ouders van de Vuurvogel spelen aanstaande vrijdag het vernieuwde Driekoningenspel 

voor ouders en belangstellenden. De spelers hebben onder leiding van Shanti Koenen het oude 

Oberufer Driekoningenspel vanuit toneelimprovisaties herschreven en hervormd. Hierdoor is een 

nieuw, vrij modern stuk ontstaan waarin echter de belangrijkste kern van het oude stuk nog steeds 

wel herkenbaar is. De voorstelling begint vrijdag 20 januari om 20.00 uur. Komt dat zien!  

 

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  

Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

Weekbericht 

 

Maandag 16 januari 2017 
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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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