
 

 

 
Agenda: 

22 dec. 9.15 uur Kleuters, kerstspelletje (ouders welkom) 

22 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

  belangstellenden. 

23 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 23 december alleen van 

10.00 uur tot 11.00 uur op school voor het Kerstspel. 

24 december 2016 tot en met 8 januari 2017  KERSTVAKANTIE 

 

Vanuit de schoolleiding 
Muzikale opmaten 

Vorige week hebben we kunnen genieten van 4 fijne muzikale opmaten! Ouderkoor, familie 

Verheijden, familie Koning en Liselotte Maas dank voor jullie bijdrages! 

Ook deze week hebben we 3 opmaten! Welkom iedereen! 

Dinsdag 20-12 ouderkoor 

Woensdag 21-12 leerlingen uit klas 6 

Donderdag 22-12 leerlingen uit klas 4 

We vragen iedereen om zachtjes binnen te komen en goed door te lopen richting de 

muziek zodat de ingang van de zaal vrij blijft. Kinderen en ouders die niet willen luisteren 

mogen buiten wachten tot de bel gaat om 8.30u. Zo blijft het tijdens de muziek rustig in de gangen 

en kunnen de leerkrachten ook luisteren naar de muziek. 

Sonja Helling 

 

Kerstspel 

Met veel plezier voeren wij het Kerstspel op voor ouders op donderdagavond en voor de kinderen 

van klas 1 t/m 6 op vrijdagochtend. Wij willen vragen of ouders het liefste op donderdagavond 

komen. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar op vrijdag maar dat zijn er niet veel.  

De uitvoeringen zijn er alleen voor kinderen vanaf de eerste klas. Kleuters worden niet 

toegelaten op de uitvoeringen. Voor de kleuters is er een klein Kerstspel op donderdag.  

Veel kijkplezier gewenst en we hopen dat jullie zullen genieten.  

Marieke Tjebbes 

 

 

Vanuit de administratie 
Ouderbijdrage 

Wij hebben nog niet van iedereen een ingevuld formulier toezegging vrijwillige ouderbijdrage 

ontvangen. Hierbij nogmaals het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt het formulier 
inleveren per post of per mail (hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl). Indien u al een bijdrage 

overgemaakt heeft dan hoeft u niet te reageren. Alvast bedankt voor de medewerking.  

 

Vanuit de klassen 
Kerstmarkt klas 6 

Aanstaande woensdag is er een kerstmarkt georganiseerd door klas 6. 

Vanaf 1 uur verkopen wij kunstproducten. De opbrengt is voor ons klamp. 

Groeten namens de zesde klas 

Emma en Frederique. 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 19 december 2016 
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Herhaling: Kerstspel voor kleuters 

Op donderdag 22 december zullen de leerlingen van de Stichtse Bovenbouw in Zeist zoals ieder 

jaar het Kerstspelletje komen opvoeren voor de kleuters. De kleuters gaan gezamenlijk naar het 

spel kijken.  

Ouders zijn van harte welkom te komen kijken (jongere broertjes en zusjes zijn helaas niet 

welkom). De zaal is om 9.10 uur open, het spel begint om 9.15 uur en zal ongeveer 20 minuten 

duren.  

 

Driekoningenspelletje 

Op woensdag 11 januari 2017 wordt het Driekoningenspelletje voor kleuters en klas 1 t/m 

3 opgevoerd. De Christengemeenschap Driebergen komt wederom het spel voor ons verzorgen. Het 

is een gezongen spel waarin de aanbidding van het Christuskind door de koningen wordt uitgebeeld. 

Een zeer sfeervol spel. 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken (jongere broertjes en zusjes zijn helaas niet 

welkom). Om 11.00 uur is de uitvoering voor de kleuters, om 12.00 uur voor klas 1 t/m 3. Het spel 

duurt ongeveer 20 minuten. 

Miranka 

 

 

Vanuit de Kinderopvang en BSO 
Uitnodiging 

Beste kinderen, ouders, opa’s, oma’s, (kinderopvang en school) collega’s en (school)bestuurders, 

Wij, Kinderopvang De Vuurvogel Driebergen (KDV en BSO), nodigen jullie van harte uit voor ons 

nieuwjaarsfeest waarin elkaar ontmoeten centraal staat. Een uitgebreide uitnodiging met informatie 

volgt later, voor nu: SAVE THE DATE donderdag 26 januari 2017 van 16.30 tot 19.30 uur.  

  

Hartelijke groeten, Namens Kinderopvang De Vuurvogel Driebergen   

Sandra Hofhuis (buitenschoolse opvang) en Mirte Madelief van Zundert (dagopvang) 

Plek bij de Lunchopvang 

Er zijn weer een aantal plekjes vrijgekomen voor de lunchopvang op de vrijdagen van 13:00 tot 
14:30 uur. Wilt u uw kind(eren) opgeven stuur dan een mailtje naar vuurvogel@bsowijs.nl 

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 

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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