
  
Agenda: 

28 jan. 20.00 uur    Klas 5, ouderavond 

1 febr. 19.45 uur    MR vergadering 

4 febr. 20.00 uur    VOS ouderscholing, lezing 

5 febr. iedereen om 13.00 uur uit!  Carnaval 

9 febr. 20.00 uur    Kleuterklassen, ouderavond 

10 febr. 20.00 uur    Klas 3, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
IJspret 

Fijn dat we nu toch winter kunnen ervaren! De meeste kinderen zijn blij met sneeuw en/of ijs. De 

ervaring van afgelopen jaren leert dat kinderen soms overmoedig zijn bij het uitproberen of het ijs al 

goed is. Zeker bij de sloot langs de school is dat gevaarlijk! Dit is namelijk stromend water waardoor het 

lang duurt voor het goed dicht zit en als je er door gaat bestaat het gevaar van er onder stromen! 

Natuurlijk zullen we binnen schooltijd zorgen dat de kinderen niet op deze sloot gaan zo lang dat niet 

kan. Voor en na schooltijd ligt hier ook een taak bij de ouders om er samen met ons op toe te zien dat 

de kinderen het ijs niet op gaan. Graag aandacht hiervoor zolang er ijs “groeit”. 

 

Herhaling:De Vuurvogel genomineerd als sportiefste basisschool van de Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug en een oud leerling genomineerd als sporttalent 
Zoals jullie wellicht al in plaatselijke kranten hebben kunnen lezen is de Vuurvogel genomineerd als 

mogelijk de sportiefste basisschool van de gemeente Heuvelrug. Dit vanwege het lesprogramma dat we 

hebben waarin vele facetten van sport/spel/beweging voorkomen.   

De komende weken kan er gestemd worden op de genomineerden. Meer informatie hierover is te vinden 

via de volgende links: 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/genomineerd-voor-sportiefste-basisschool/ 

https://www.facebook.com/devuurvogeldriebergen/ 

Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal zullen stemmen zodat ook dit facet (het belang van bewegen) 

van ons mooie onderwijs erkenning krijgt. 

Naast stemmen op de school kun je ook stemmen in meer categorieën. In de categorie sporttalent is een 

oud-leerling, Bart Postma, genomineerd. 

Bart is Nederlands kampioen geworden tijdens de open Nederlands jeugdkampioenschap survivalrun 

categorie 10-12 jaar. Bart wist de wedstrijd te winnen vanwege zijn looptempo in combinatie met de 

kracht en souplesse die in de hindernissen goed van pas kwamen. We wensen Bart ook veel van onze 

jullie stemmen toe! 

 
Vanuit de administratie 
Hockeytoernooi organiseren 

Wie van de ouders wil voor onze school het Scholieren Hockey Toernooi organiseren. 

Het toernooi is op woensdagmiddag 30 maart 2016.  

      Voor kinderen uit groep 4 wordt een aparte hockey clinic  georganiseerd 

      Het toernooi is voor alle kinderen uit klas 3,4,5,6. 

 

 
 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 18 januari 2016 

 



 
Vanuit de klassen 
Vrijdag 5 februari is het Carnaval !!! 

Vrijdag 5 februari  is het zover. Waarschijnlijk weet jullie kind al wie uit de vertel- of periodestof  hij/ zij 

wil worden. Voor de carnaval geldt hetzelfde als voor de liefde: “Less is more!” Bij het verkleden volstaat 

een kleine gedaanteverwisseling, waarbij het gezicht vrij blijft. Ontstaat er meer uit enthousiasme, dan 

is dat natuurlijk prima.                                                                                                     

Het omtoveren van de klas hoeft niet een opera-decor te worden; alleen dat het er ‘anders’ uitziet. Met 

elkaar maken we toch uiteindelijk op de dag zelf dit feest. Drie spelletjes in de klas vormen daarvoor de 

basis. Originaliteit hoeft niet veel tijd te kosten, maar een standaard spelletje  is ook leuk! De 

aanmelding voor de begeleiding hiervan  gaat via de google-account van de klas. Wat nou als je daar als 

enige opstaat? Dan heb ik drie tips:                                                                                                                                                  

1. Geef aan jezelf leiding. Maak jezelf niet afhankelijk van anderen. Kijk goed naar je eigen 

mogelijkheden en eigen begrenzing en zet opgewekt in wat je te bieden hebt. Brainstorm zelf alvast met 

behulp van wat er eerder aan spelletjes gedaan is.                                                                                                                                           

2. Maak een  team. Kijk met wie je dit jaarfeest graag wilt doen of wie je inschat dat er wel oor naar 

heeft. Benader die mensen actief om een team te maken, leg  je ideeën voor en vraag naar die van hen. 

Wie niet kan, kun je altijd nog om advies vragen of om te  helpen bij het versieren. Algemene oproepen 

werken vaak niet zo best en geven ook vaak teleurstelling. Houd het initiatief in eigen hand. Hoe gering 

ook.                                                                                                                                            3. 

Maak gebruik van je netwerk. Voor ideeën en versieren (en benodigdheden) blijk je altijd een heel 

netwerk aan kinderen, klassenleerkracht, ouders van andere klassen, collega-ouders, bekenden etc. te 

hebben, die als je erover begint altijd wel een idee of helpende hand kunnen aanbieden. Zeker als het 

uitnodigend en gezellig is.                                                                                                                                                           

Mocht er nog niemand op de account staan, dan kan de contactouder persoonlijk wat mensen benaderen 

en zodra er één gevonden is deze begeleiden bij bovenstaande drie tips.                        Vooral veel 

plezier bij de voorbereiding gewenst. Ik weet nu al, dat het een prachtig feest gaat worden. We zijn al 

bezig met een verhaallijntje voor het Jan Klaassen-spelletje. Donderdag 4 februari zijn de klassen na 

school beschikbaar voor het veranderen in de vertelstofsfeer. Lukt het niet na school, neem dan even 

voor een andere tijd contact met me op. Dan zorg ik ervoor dat de school open is. 

Henk Kranenborg 

 

Houtbewerking kleuters 

Vorige week hadden ze al veel onderdelen gezaagd voor hun mobieldier, slang of vlot. Nu de laatste 

onderdelen, en in elkaar zetten! Sommigen kregen tijdens het in elkaar zetten oog voor een detail of 

onderdeel en zaagde dit erbij. 

Ieder wist nog precies welk dier hij of zij begonnen was en welke onderdelen er nog gezaagd moesten 

worden. 

Bij sommigen was er zo’n duidelijk beeld voor ogen hoe de houding was, dat er lang gepuzzeld werd 

totdat die houding ook zichtbaar oké was. Tevreden gingen de kleuters met hun werkstuk terug naar de 

klas. 

          



 
Herken je ze nog van vorige week? 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de ouders 

Beestachtig Goed!! 

Op 20 januari om 15.30 uur in de Grote Kerk in Driebergen geeft The Atlantic Trio een  

speciaal kinderconcert: Beestachtig Goed!! 

Het Carnaval der Dieren van Saint-Saëns staat centraal. Ook zullen er 10 beestachtig goede vrije 

schoolmuzikantjes meedoen.  

Het concert is voor kinderen gratis, voor volwassenen bedraagt de toegang 10 euro 
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/2016/01/15/kinderconcert-20-januari/ 
 

Recensie Driekoningenspel 

Opgevoerd op vrijdag 15 januari 2016 (middag en avond-voorstelling) 

De Vuurvogel, Driebergen 

 

Op vrijdag 15 januari jongstleden voerde een enthousiaste groep onder leiding van regisseur Fram het 

Driekoningenspel op. De muzikale begeleiding was in handen van Bas Verheijden, die de groep naar 

grote artistieke hoogten droeg. In de middag werd het stuk gespeeld voor klas 4, 5 en 6, en in de avond 

voor een groep belangstellende partners, familieleden, buren en bekenden. In de voor driekwart gevulde 

zaal zijn zelfs ‘scouts’ van de Vrije School Utrecht gesignaleerd. 

 

Na afloop van het niet altijd zo vrolijke stuk, dat van stevige accolades werd voorzien door een zeer 

welluidende en tekstvaste Engel, en eindigde met de hellevaart van Koning Herodes, was het applaus 

intens, langdurig en dankbaar: Balsem op de ziel van de vermoeide acteur, muzikant, regisseur, 

schminck-assistent, requisiteur en koffiemaker. Toch groeide bij de recensent de behoefte aan reflectie 

en toets: Voorzien wij, los van het plezier van spelen, in een behoefte? Leveren wij meerwaarde aan het 

onderwijs en aan de doelgroep? Wordt bij het publiek de voorstelling gewaardeerd? Een kort onderzoek 

volgde. 

 

Het panel bestond op de eerste plaats uit de prominenten in het aanwezige publiek, waaronder een 

aantal (externe) experts met betrekking tot het antroposofische gedachtengoed. Op de tweede plaats 

bestond het klankbord uit leerlingen van klas 6 van De Vuurvogel. Op de derde plaats werden oud-

leerlingen en volstrekte buitenstaanders geraadpleegd. 

 

De experts, waarvan enkelen recent een opvoering in Dornach hadden bezocht, waren het allen eens 

over de ‘verantwoord lichtvoetige toon’ van het stuk. De Duivel gaf een verrassende, vernieuwende 

interpretatie van Lucifer, waarbij zijn nonchalante, amicale en soms bijna troostende intermezzi (…’u zult 

werkelijk niet alleen zijn in de hel’…) indruk maakten. De Schriftgeleerden waren bij vlagen komisch, 

waarbij het respect voor de immense hoofdelijke kennis van onze Joodse voorvaderen en de serieuze 

waardering voor hun belezenheid buiten twijfel stonden. 

 

‘Echt ik heb nog nooit zo'n fijn en intens Driekoningenspel gezien! Geniet allemaal na en ga, verinnerlijkt 

met de geschenken, ieder zijns weegs…..opdat we elkaar weer ontmoeten!’ (een expert). 

 

De leerlingen vatten hun oordeel kort na de opvoering samen als: ‘Sterk begin – slaapverwekkend 

middendeel – sterk einde’. Aan het einde van het spel maakten de woede van Koning Herodes bij de 

gebleken mislukking van zijn moorddadige plan, zijn Hellevaart en de daaropvolgende verschrikkelijke 

wraak van zijn Hoofdman, grote indruk. Het lichtpunt in al deze zwartheid was Maria, die, uitsluitend 

solistisch zingend, is toebedeeld met de mooiste muzikale thema’s uit het stuk. Gedurende de nacht, 

waarin de Koningen worden bezocht door de Engel, die hen meedeelt dat hun thuisreis niet langs het 

paleis van Koning Herodes moet gaan, heeft een aantal leerlingen, mede onder invloed van de hemels 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/2016/01/15/kinderconcert-20-januari/


mooie muziek in deze scene, daadwerkelijk geslapen. Overigens gaf dezelfde groep aan, dat zonder de 

muzikale ondersteuning de hele voorstelling ‘ondenkbaar’ zou zijn. 

 

De oud-leerlingen en buitenstaanders noemden, naast de meditatieve cadans in het stuk, met name de 

karakterschets van de Drie Koningen als grote kwaliteit: Woordeloos maakten zij duidelijk hoe hun 

koninklijke leeftijd en achtergrond verschilde, en de Ster werd voor het publiek bijna zichtbaar door hun 

bezielde spel. Alle Koningen, met hun Hofstoet, straalden grote klasse uit: hun koningschap was, volgens 

het panel, vanzelfsprekend. Koning Herodes werd, volgens deze groep referenten, zeer geloofwaardig en 

vilein neergezet. Ook wanneer hij fluisterde, was de kwaadaardigheid van zijn intenties voelbaar. Naast 

de grimmig-komische toets van de Lakei is een dankbare gastrol die van de Klaagvrouw, die met name 

in de avondvoorstelling enige huiveringen verwekte. 

 

De recensent zelf is met name getroffen door de compleetheid van het drieluik, dat door Paradijsspel, 

Kerstspel en Driekoningenspel wordt gevormd. Als voorbeeld bieden de herders in het Kerstspel het Kind 

wat schapenwol aan en wat meel: Essentiële levensbehoeften voor hier en nu. De Koningen offeren 

hetzelfde Kind bij hun bezoek goud, wierook en mirre, en spreken daar wensen bij uit die de levensduur 

van de mens omspannen: 

Hooggestemde, vergeestelijkte wensen, waarbij de wierook van de oude koning Kaspar bijna een opgaan 

van het aardse in het hemelse leven suggereert. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat het Driekoningenspel 2016 een klein, maar gevarieerd publiek 

intens heeft bewogen. Het stuk verdient om, in samenhang met de andere Spelen op De Vuurvogel, de 

reis naar de toekomst te maken. Wellicht heeft de Duivel ook voor een nieuwe Herodes een ‘selfie’ in 

petto. Eén aanmerking is op zijn plaats: De –tekstueel en historisch correcte- verontschuldigingen van 

de Engel aan het publiek bij afloop van de voorstelling konden bij deze editie achterwege worden 

gelaten. 

 

Pepijn Schoonhoven 

 

Vanuit de VOS ouderscholing 
Lezing voor alle ouders die iets meer willen weten over antroposofie 

Titel: Antroposofie en levensfasen, wat is antroposofie en wat kun je er mee?” 

Datum: Donderdag 4 februari a.s. van 20.00 (zaal open 19.30) tot 22.00 uur. 

Locatie: De Vuurvogel - de grote zaal. 

 

Nadere informatie vindt u in de bijgevoegde flyer. 

Kom en verrijk jezelf, het wordt een inspirerende avond. 

 

Tot ziens op 4 februari! 

 

Ingezonden 
DOCENTENCONCERT "HANS EN GRIETJE" door MUZIEKCIRKEL DRIEBERGEN 

Zaterdag 30 januari voert de Muziekcirkel Driebergen het muzikale sprookje "Hans en Grietje" op van 

Humperdinck. 

Het is een voorstelling voor alle kinderen en zeker de allerkleinsten zullen hier veel plezier aan beleven. 

Tevens een mooie gelegenheid kennis te maken met de docenten van de Muziekcirkel. Er is alle tijd om 

informatie te verkrijgen over de lessen en het uitproberen van de instrumenten. 

Plaats: Basisschool "de Vuurvogel" - Faunalaan 250 te Driebergen 

Tijd: Zaterdag 30 januari om 15.00uur 

Toegang: gratis. 

  

Lezing Edmond Schoorel in Driebergen. 

Op uitnodiging van de ‘Vriendenkring rond de Smidse’ geeft kinderarts Edmond Schoorel een lezing in 

Driebergen op maandag 25 januari. 

Thema van de lezing: ‘Jongens! (en meisjes..)’, over de druk waaronder kinderen die nu opgroeien 

staan, over hoe dat anders kan uitwerken bij jongens dan bij meisjes, over CITO en beeldscherm. 

De Vriendenkring is opgericht rond de kinder-smidse van Erik Lemmens en heeft als doel de smidse 

praktisch en financieel te ondersteunen. 

Locatie: Vrije School ‘de Vuurvogel’, Faunalaan 250, 3972 PS Driebergen. 

Tijd: v.a. 19.30u inloop en tijd voor ontmoeting, aanvang lezing 20u. 

Tevoren graag aanmelden via e-mail aan vriendenkringsmidse@gmail.com (geef aan met hoeveel 

personen je wilt komen). 

Voor leden van de Vriendenkring is de avond gratis, van andere gasten vragen we een vrijwillige bijdrage 

(richtbedrag 10euro). De opbrengst van de avond komt ten goede aan de Vriendenkring rond de Smidse. 

Voor informatie over smidse en Vriendenkring, kijk op werkplaats.eriklemmens.nl 

 

mailto:vriendenkringsmidse@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 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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