
  
Agenda: 

17 mei  19.45 uur   Klas 2, ouderavond 

18 mei  20.00 uur   Klas 1, ouderavond  

18 mei  13.15 tot 17.30 uur Schoolkorfbaltoernooi 

23 mei  19.45 uur   MR vergadering 

26 mei  20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
We kijken terug op een prachtig Pinsterfeest! Ondanks de kou was het hartverwarmend om te zien hoe 

jong en oud samen rond de meiboom waren en genoten. Hieronder een kleine foto impressie met dank 

aan Guy de Nooij die voor ons foto’s maakten. Bij deze ook de link naar nog veel meer mooie plaatjes 

van dit feest: http://guydenooijfotografie.pixieset.com/vuurvogelpinksterfeest/ 

 

 
 

 

  
 

 
Dank aan allen die hielpen om dit feest tot zo’n fijn feest te maken! 

 
 
 
 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 17 mei 2016 

 

http://guydenooijfotografie.pixieset.com/vuurvogelpinksterfeest/


 

Formatie volgend schooljaar 

We begrijpen goed dat er grote nieuwsgierigheid is onder kinderen en ouders wie volgend jaar 

juf/meester van welke klas is. Meestal is dat in mei ook wel duidelijk. Dit jaar zijn er een aantal 

onzekerheden waardoor de definitieve indeling langer op zich laat wachten. Onze meester Joel gaat ons 

helaas verlaten. Hij heeft een fijne baan in de buurt van zijn woonplaats gevonden.  

Het verdelen van de leerkrachten over de klassen is een zorgvuldig proces dat pas klaar is als het plaatje 

voor alle klassen helemaal ingevuld is.  

Wat in ieder geval wel duidelijk en vermeldingswaardig is, is dat we ook de komende 2 jaar waarin we 4 

kleuterklassen hebben (zoals bekend willen we daarna weer verder met 3 kleuterklassen en zal er 

eenmalig een start van 2 eerste klassen zijn) de bewegende kleuterklas met juf Nelleke voort laten 

gaan. In de komende twee jaar zullen we goed bestuderen welke elementen van dit bijzondere concept 

zinvol zijn om in de toekomst in alle kleuterklassen in te bouwen. Ook de exacte verdeling van de 

kleuterjuffen laat nog even op zich wachten tot het totale plaatje rond is. 

 

Zijn alle kinderen aangemeld? 

Zoals bekend hebben we een enorme toestroom van nieuwe leerlingen naar de Vuurvogel. Voor alle 

(kleuter)klassen zijn er wachtlijsten voor de komende 4 jaren. Soms blijken huidige ouders toch nog een 

jonger broertje of zusje niet ingeschreven te hebben. Een plaats is dan dus niet gegarandeerd! Dus 

check of je voor al je kinderen, ook als ze net geboren zijn!!, een inschrijfbewijs hebt zodat je zeker bent 

van een plaatsje op de Vuurvogel in de toekomst! 

Ben je onzeker of het goed zit voor jouw kinderen check dat dan via info@devuurvogeldriebergen.nl. 

Hennie den Teuling onze administratieve kracht heeft het overzicht van alle aanmeldingen. 

 

Vanuit de klassen 
Het kippenhok op het kleuterschoolplein 

Op dit moment worden er pinksterkuikens geboren!! 

De kleuters uit de bewegende kleuterklas hebben in maart een kippenhok opgebouwd op het 

kleuterschoolplein. Daar zijn drie kipjes in komen wonen en een broedse kip zit er nu al 21 dagen 

onafgebroken (ze is 1 x eraf geweest om te poepen en te eten en drinken) op het nest met 11 

broedeieren.  

Gisteren in de namiddag hoorde we een heel klein piepje en een gemoedelijk getok van de moederkloek 

die haar kuiken antwoord gaf. 

Het kan wel drie dagen duren voordat alle kuikens het ei uit zijn. (Ze tikken met een ei-tandje bovenop 

de snavel in 24 uur zich door de eischaal heen. Dan klapt de eischaal in twee helften uiteen en rolt er 

een heel moe kuiken uit die eerst voor lello onder moedersvleugels een dagje gaat uitrusten.) Al die tijd 

zit de moederkloek op het nest en klokt ze tegen haar kuikens. Vandaag en morgen zal ze haar kuikens 

nog wel niet laten zien maar in de loop van de week….kom kijken en tel hoeveel het er zijn. 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de ouders 
A4D - Begeleiders en drankenpostouders 

Nog minder dan drie weken te gaan en dan start de avondvierdaagse weer! 

De ouders die meelopen als begeleider en de drankpostouders zijn door ons per mail geïnformeerd 

wanneer ze zijn ingedeeld. We hebben zoveel mogelijk met alle wensen geprobeerd rekening te houden. 

Per avond helpen circa 40 ouders dit wandelfeest mogelijk te maken. Alvast hartelijk dank namens de 

kinderen! 

De commissie Avondvierdaagse, 

Bart Wagemakers, Roger Koenen, Patrick Defaix, Thijs Regtuijt, Marleen Bloemendal, Stef Böger  
 

Vanuit de bibliotheek 
Rondleiding bibliotheek 

Aanstaande woensdag (morgen dus!) is er weer een rondleiding voor nieuwe ouders in onze prachtige 

bibliotheek. Vooral kleuterouders en ouders van andere kinderen die nieuw zijn op school zijn hiervoor 

van harte uitgenodigd!  

Direct om half 9, dus blijf lekker even hangen tussen onze mooie, informatieve, en schitterend 

geïllustreerde boeken in de hal van de onderbouw. Hartelijk welkom allemaal! 
 

 

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 

mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

 

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. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

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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