
  
Agenda: 

25 nov. 19.30 – 21.30 uur Klas 2, ouderavond. 

26 nov. ALLE KINDEREN OM 13.00 UUR UIT    ivm Studiemiddag  

 
Vanuit de schoolleiding 
KIES (Kinderen in echtscheiding situaties) trainingen 

Vorig schooljaar zijn er op de Vuurvogel 2 blokken Kies-trainingen gegeven. Deze trainingen bestaan uit 

een spel-en praat-programma voor kinderen die in een echtscheiding-situatie zitten.  Zo leren kinderen 

omgaan met hun veranderde situatie door bewustwording en leren zij het  inzetten van hun eigen 

mogelijkheden; het aanleren van vaardigheden zoals opkomen voor zichzelf en praten over hun 

gevoelens en gedachten. Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. 

Kinderen kunnen daar niet altijd over praten omdat ze loyaal zijn aan beide ouders. Dit kan gevolgen 

hebben voor hun gevoel van eigenwaarde en voor hun schoolontwikkelingen. Deelname aan de KIES 

groep biedt kinderen een neutrale plek waar zij kunnen praten over hun gevoelens en waar zij hun 

ervaringen kunnen delen met andere kinderen. De gemeente subsidieert deze trainingen. In eerste 

instantie was alleen de Vuurvogel geïnteresseerd in dit aanbod. Daardoor werden de trainingen op onze 

school gegeven. Inmiddels zijn er veel ouders en scholen geïnteresseerd waardoor de gemeente niet 

meer voor 1 school kiest/betaalt. Bij dit weekbericht is een bijlage waarin te lezen is hoe en waar de 

training dit jaar wordt gegeven. Ook is er een aanmeldformulier als bijlage.  Wij gunnen veel kinderen 

deze ondersteuning omdat we op school duidelijk aan leerlingen ervaren dat echtscheidingssituaties een 

grote impact heeft! Soms jarenlang. 

 

Vanuit de klassen 
Impressie Sint Maarten (Met dank aan Guy de Nooij!) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 9 november 2015 

 



Voor ouders door ouders 
Oproep Klimaatparade 29 November 

Vanaf 30 November vindt er een hele belangrijke klimaattop plaats in Parijs. Het is de laatste kans om 

dat wat in Kopenhagen 6 jaar geleden niet gelukt is recht te zetten. 

 

Het gaat over klimaatverandering:  een voor de toekomst van onze kinderen zeer belangrijk probleem 

dat nu nog op te lossen is maar binnenkort niet meer. We zullen met ons allen onze leiders moeten 

vragen NU actie te nemen en het niet langer voor ons uit te schuiven. 

 

Als ouder van deze school roep ik jullie dan ook op om als dat goed voor je voelt met je kind op 29 

november naar Amsterdam te gaan en je te verbinden met deze wereldwijde beweging. Gehoopt wordt 

dat er miljoenen mensen die dag overal op de wereld zullen opstaan om onze leiders een duwtje in de 
rug te kunnen geven om de broodnodige ommekeer naar duurzaam te maken. 

Start op zondag 29 november om 12 uur bij het Museumplein in Amsterdam. 
Patrick Defaix, ouder in klas 4 en 5 

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 
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