
 

 

 

Agenda: 
23 febr. 18.30 uur Klas 3, uitvoering toneel voor ouders en 

  belangstellenden 

24 febr. iedereen om 13.00 uur uit Carnaval! 

9 maart  Klas 2 ouderavond  

  
Vanuit de administratie 
Herhaling Gevraagd ouder die voor ons het schoolvoetbaltoernooi wil organiseren ! 

Na de oproep van vorige week heeft niemand zich gemeld om het schoolvoetbaltoernooi te 

organiseren. Als niemand zich meld kan onze school niet meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi en 

dat zou heel erg jammer zijn. 

Het toernooi wordt gehouden op woensdagen 12 en 19 april. 

Opgeven kan bij Hennie den Teuling, administratie. 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Welkom 

Lotte Overkleeft is begonnen in kleuterklas A. Wij wensen Lotte en haar ouders een hele fijne tijd 

toe op de Vuurvogel. 

 

Vanuit de klassen 
Oproep Carnaval  

We hebben inmiddels voldoende pannenkoekenbakkers. Maar we kunnen nog pannen en 

gasstelletjes (denk aan campinggasjes) gebruiken. Wie o wie heeft deze benodigdheden te leen 

aanstaande vrijdag tussen 08.30 en 13.00 uur? Graag intekenen op de lijst in de hal of even 

aangeven bij juf Fionna.  

 

Vanuit de ouders 
Schoolbasketbaltoernooi 

Aanstaande woensdag 22 februari vindt het schoolbasketbaltoernooi van Driebergen plaats in 

Sportcentrum Hoenderdaal. De Vuurvogel doet mee met maar liefst drie teams. De deelnemende 

kinderen hebben vorige week een basketbalclinic gekregen om wat meer over het spel en de 

spelregels te leren. Het was een leerzaam maar vooral leuk uurtje. En woensdag is het dan zover… 

we gaan er een leuke en sportieve middag van maken. Alle belangstellenden kunnen onze teams 

komen aanmoedigen! Dus kom kijken en supporten. Om 13.10 uur is de opening en warming-up en 

beginnen de eerste wedstrijden om 13.20 uur. Om 16.45 uur is de prijsuitreiking. De basketballers 

hebben er allemaal ontzettend veel zin in en we hopen op veel publiek. Dus graag tot woensdag in 

Hoenderdaal! 

Astrid Oudenaller, Tel. 06 51 606622 

 
Wij zoeken woonruimte! 

Wij (Auke, klas 1, Stijn, klas 4, Liesbeth en Monique Hospers-Brands) zoeken woonruimte. Per 1 juli 

a.s. zijn we helaas genoodzaakt om, na 20 jaar, onze woonplek in het Driebergse bos verlaten. We 

zoeken dus iets nieuws. 

Een plek waar we met z’n vieren in vreugde kunnen wonen. Dit blijkt niet eenvoudig. We hebben de 

reguliere wegen bewandeld, daaruit komen nog geen concrete mogelijkheden. Voor de 

Woningbouwvereniging verdienen we te veel, voor huren in de vrije sector te weinig. We zoeken dus 

langs andere wegen. Ook een onverwachte, onconventionele, verrassende plek of woonvorm behoort 
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voor ons tot de mogelijkheden. Mogelijk kunnen onze kippen dan ook weer ‘naar huis’ komen en kan 

Liesbeth van hier uit haar fokkerij voor een duurzaam kippenras, de Hagheweyder, verder 

voortzetten. 

Wie helpt ons met een goed idee?? Ouders van ruim 250 leerlingen weten vast meer dan ouders van 

twee leerlingen! 

Bel (0343 514095, 06 44136018=Liesbeth of 06 51180391=Monique), of mail 

(liesbeth_brands@hotmail.com of monique.hospers@telfort.nl ) , of spreek ons op het schoolplein 

aan. 

Monique en Liesbeth 

 

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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