
 
 

 
Agenda: 
3 april 19.45 uur Algemene ouderavond 
 
Vanuit de schoolleiding 
 
Algemene ouderavond op maandag 3 april met het thema: 
‘De basis van de onze pedagogie is kunstzinnig onderwijs’ 
Deze avond willen we graag met jullie ingaan op het onderwerp kunstzinnig onderwijzen.  
De avond wordt verzorgd door de leerkrachten van onze school, waarin een ieder een bijdrage levert 
en een voorbeeld vanuit de praktijk zal aanreiken.  
Vanaf 19.45u heten we jullie welkom voor koffie en thee. Om 20 uur zullen we van start gaan; we 
zullen de avond rond 21.30u afronden.  
 
Onderzoek naar dependance in Amerongen 
Zoals bekend hebben we voor de komende jaren lange wachtlijsten voor aankomende kleuters.  
Dit betekent dat we niet alle kinderen een plaats kunnen bieden op onze school. Wij vinden het 
belangrijk om het vrijeschool-onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken.  
Om die reden onderzoeken we de mogelijkheid om onze school op een andere locatie uit te breiden. 
Helaas mogen we op onze locatie aan de Faunalaan van de gemeente niet uitbreiden omdat er bij 
andere scholen te veel leegstand is binnen Driebergen. Wij zien het niet zitten om in 3 of 4 
verschillende gebouwen binnen Driebergen een versnipperde 2e locatie te starten.  
Nu is het wel mogelijk om een leegstaand (nieuw) schoolgebouw in Amerongen te betrekken. Dit 
zijn we nu aan het onderzoeken. Ouders op de wachtlijsten krijgen de vraag of zij ook in Amerongen 
naar een dependance van onze school zouden willen komen met hun kind(eren).  
Ook ouders die al wel plaats hebben bij ons de komende jaren maar die in of richting Amerongen 
wonen bieden we deze mogelijkheid aan. 
In onze kleuterklassen zijn wellicht ook gezinnen die vanuit hun woonplek of om andere reden best 
in Amerongen naar onze school zouden willen gaan. Als dat zo is dan verzoeken we deze ouders om 
dat uiterlijk 10 april aan Sonja Helling via schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl kenbaar te maken. 
Bij voldoende animo willen we vanaf de zomervakantie in Amerongen starten met een kleuter en 
een peutergroep. 
 

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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