
 
 

 

Agenda: 
22 aug 8.30 uur  eerste schooldag kleuters 
 
Vanuit de schoolleiding 
Aanwezigheid/afwezigheid schoolleider 
Helaas bleek net voor de vakantie dat ik borstkanker heb. In de vakantie ben ik geopereerd.  
In de komende maanden zijn een heel pakket aan therapieën op mijn programma om de kanker verder 
zo min mogelijk kans te geven. 
Concreet betekent dit dat ik maandenlang weinig en soms een tijdje helemaal niet op de Vuurvogel 
aanwezig kan zijn. 
Vanzelfsprekend zijn we (bestuur, team en ik) samen aan het zoeken hoe we mijn werkzaamheden zo 
goed mogelijk op kunnen vangen. Dit zal van de week invulling gaan krijgen. In een volgend 
weekbericht meer daarover.  
 
Wens jullie allemaal, en de kinderen in het bijzonder een blij en leerrijk schooljaar toe! 
 
Hartelijke groet Sonja Helling  
 
Vanuit de klassen  
Gezamenlijke opstartdag school, 
kinderdagverblijf en BSO 
Afgelopen vrijdag hebben we, net als vorig 
jaar, op een informele manier het schooljaar 
opgestart in de vorm van een gezamenlijke 
teamdag voor alle collega’s van brede school 
De Vuurvogel, dus ook met de begeleidsters 
van het kinderdagverblijf en de BSO. Het 
programma bestond uit gezamenlijk zingen, 
diverse workshops en een (educatieve) 
wandeling. Hiernaast een sfeerimpressie. 
 
 
 
Vanuit de conciërge  
Gordijnen uit de zaal 
Wij missen de gordijnen in de zaal. Wie heeft deze meegenomen?  
Graag melden bij Willem 
 
  

Weekbericht 
 

Maandag, 21 augustus 2017 

 



 
 
Vanuit de ouders 
Schoolouder korfbaltoernooi dinsdagavond 19 september: enthousiaste ouders gezocht  
Na een succesvol schoolkorfbaltoernooi wordt er dit jaar voor het eerst een korfbaltoernooi voor ouders 
georganiseerd. Hiervoor zijn we op zoek naar minimaal vijf mannen en vijf vrouwen, ervaring of 
korfbal-skills zijn niet nodig. Het toernooi wordt gehouden bij korfbalvereniging Dalto op sportpark de 
Woerd 1 in Driebergen. Het toernooi vindt plaats op dinsdagavond 19 september 2017 van 19:00 – ca. 
21:00 uur. We hopen op een sportieve, leuke avond waarbij je als ouder een keer niet langs, maar in 
het veld staat. Onder luide aanmoediging van onze kinderen uiteraard!  
Vind je het leuk om één avond in competitieverband wedstrijden te spelen, meld je dan aan! Stuur een 
bericht met je naam, telefoonnummer en emailadres naar: Geeske van Lunteren: 
g.vanlunteren@hotmail.com.  
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen: 0343-430190 

 
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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