
 
 

 

Agenda: 
     
19 april 13.30 uur Schoolvoetbaltoernooi 
  jongens van klas 4 

en jongens en meisjes klas 5 en 6. 
 

19 april 17.45 uur   Klas 2, Toneeluitvoering 
“Donkere maan” voor ouders en 
belangstellenden 
 

22 april tot en met 7 mei          Vakantie!!!  
  
17 mei ‘s avonds   Klas 4,5 en 6, Kooroptreden 

 
Vanuit de Schoolleiding 
Jubileumvakantie schoolleider 
Op de feestavond ter ere van het 40-jarig bestaan van de school en mijn 25-jarig jubileum heb ik 
als cadeau een extra week vakantie aangeboden gekregen. Deze zal ik aansluitend aan de 
meivakantie opnemen. Ik ga er van uit dat iedereen in die week weer uitgerust van de vakantie 
lekker aan het werk kan zijn zodat mijn afwezigheid haast onopgemerkt kan zijn. Mochten er toch 
zaken zijn die niet kunnen wachten tot ik terug ben dan kunnen deze gemeld worden aan Marieke 
Tjebbes: mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl of 0343-520356. 
Ik wens iedereen een heerlijke meivakantie toe!! 
Sonja Helling 
 
Vanuit de klassen 
Lekkere taart bestellen? 
Wilt u de meivakantie met een lekkere taart feestelijk beginnen? Klas 6 bakt voor u. De eerste 20 
ouders kunnen een taart bestellen voor 10 euro die op vrijdag 20 april is af te halen in klas 6. De 
intekenlijst hangt na Pasen twee dagen in de hal. Vol is vol en op is op! De opbrengst is voor ons 
kamp! 
Groet, klas 6 
 
Vanuit de ouders 
Schoolkorfbaltoernooi aanmelden tot woensdag 19 april, morgen uiterlijk 13.00 uur. 
Op woensdag 17 mei is weer het jaarlijkse school korfbaltoernooi van korfbalvereninging DALTO. De 
oudste kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6 kunnen zich hiervoor opgeven. 
 
Afgelopen week is hiervoor een brief met alle informatie mee naar huis gegaan, met daaraan een 
inschrijfstrookje om je aan te melden. Deze inschrijfstrookjes kunnen jullie tot uiterlijk 
morgenmiddag 13.00 uur, woensdag 19 april, bij meester Willem inleveren. De opgave van 
de teams is namelijk nog diezelfde middag. 
 
Er worden kennismakingsspelletjes in korfbalstijl gedaan en in de hogere klassen ook heuse 
wedstrijdjes gespeeld, veelal onder leiding van jonge korfballers. Sommigen van hen zijn ook oud 
leerlingen van de Vuurvogel. 
 

Weekbericht 
 

Dinsdag, 18 april 2017 
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Laat je deze middag verrassen door de enthousiaste vrijwilligers van Dalto. Kom kennismaken met 
Korfbal, een sportieve en  gemengde sport (jongens en meisjes spelen in 1 team) Geef je op! 
 
Voor vragen kun je altijd bij een van ons terecht: 
De korfbalcommissie: Geeske van Lunteren: 06-44466562 en Ellen Ferwerda:06-45923630 
 
Herhaling: Inschrijving avondvierdaagse 
Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 6 
juni t/m donderdag 9 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 
lopen per avond 10 kilometer. De kinderen hebben vandaag de inschrijfbrief meegekregen (hij zit 
ook als bijlage bij het weekbericht).  
Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,00 tot UITERLIJK VRIJDAG 21 
APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  
Let op: Net als vorig jaar lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 
begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen lopen. 
Met nadruk wijzen we erop dat we er vanuit gaan dat enkel ingedeelde begeleiders met de groep 
mee te lopen.  
Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen 
achter aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie 
www.avondvierdaagsedriebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 
Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  
 
De commissie Avondvierdaagse 
Bart Wagemakers 
Roger Koenen 
Patrick Defaix  
Siebe-Geert de Boer  
Marleen Bloemendal 
Stef Böger (stef7@xs4all.nl; 06 – 29 57 07 18) 
 
 
Herhaling:Vaders gezocht voor schoolvadervoetbaltoernooi. 
Op de dinsdagavonden 30 mei en 6 juni wordt weer het jaarlijkse schoolvadervoetbaltoernooi 
gehouden op de velden van FC Driebergen. Vorig jaar was een team van de Vuurvogel na jarenlange 
afwezigheid weer present en ik hoop dat deze traditie in stand kan worden gehouden.  
 
Daarom nu een bijtijdse oproep voor enthousiaste en voetballende vaders. Om ruim tevoren te 
kunnen werken aan wedstrijdritme, fitheid en teamspirit.  En om in onderling overleg samen alvast 
een paar weken vooraf te trainen. Graag opgeven bij ondergetekende. 
 
Tot nu toe hebben 4 vaders zich al opgegeven 
Maar ...we hebben zeker het dubbele nodig voor een heus team.  
Ik hoop weer op voldoende sportieve vaders. En uiteraard trouwe supporters tijdens de 
speelavonden. 
 
Hartelijke groeten Wouter de Waal (vader van Stijn klas 5) 
Opgeven via WhatsApp 06-44822753 of wjdewaal@gmail.com.   

 
 

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 
 

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 
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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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