
  
Agenda: 

21 april 19.45 uur    MR vergadering 

25 maart Goede vrijdag, geen school 

28 maart  2e paasdag, geen school 

29 maart  STUDIEDAG, alle kinderen de hele dag vrij! 

7 april  Studiemiddag, alle kinderen om 13.00 uur vrij! 

 
Vanuit de schoolleiding 
Afgelopen vrijdag vierden we het Palmpasen-feest. Hieronder een kleine impressie van de optocht: 

 

 

 
Zingen voor Pasen 

Als opmaat voor de Pasen zingt donderdag het koor van Vincent de Vries van 8.15 tot 8.30 uur in de 

zaal. Kinderen en ouders zijn van harte welkom. 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 21 maart 2016 

 



Vanuit de MR 
Vergadering 

Maandag 21 maart is er weer een MR-vergadering. De agenda van die vergadering is als volgt: 

 

19.45 MR-vergadering 

1. Mededelingen / verslag vorige vergadering 

2. Prioritering bij de besteding van de investeringsruimte: advies MR aan bestuur 

3. voorbespreking huisvestingsplan 

 

20.30 Overlegvergadering; Sonja en Sebastiaan Krouwel (bestuur) sluiten aan 

4. Visie bestuur op huisvestingsplan: financiering en prioritering 

5. Ontwikkeling beoordelingsgesprekken 

6. Wat verder ter tafel komt 

 

Mocht u vragen of opmerkingen over deze of andere MR-onderwerpen hebben, dan kunt u een mail 

sturen naar mr@devuurvogeldriebergen.nl of één van ons aanspreken. De MR-leden zijn: Ronald 

Monster, Jentine Halsema en Michiel Nouwens (ouders) en Chris Cornelissen en Maarten van Beuningen 

(leerkrachten). 

 

Maarten van Beuningen 

 

 

Vanuit de Bibliotheek 
Voor alle duidelijkheid én natuurlijk om iedereen nòg meer te motiveren om naar onze prachtige 

bibliotheek te komen:  

Onze vernieuwde biebtijden zijn WOENSDAG- en VRIJDAGochtend van 8.30 tot 9.15 uur. 

Op woensdagochtend kunnen we dankzij de bewegende kleuterklas nog WEL in ons oude lokaal en dus 

ook (naast de boeken voor volwassenen en de prentenboeken) bij de (voor)leesboeken voor 

kinderen.  

Op vrijdagochtend zijn we uitsluitend in de hal aanwezig met de boeken voor volwassenen en de 

prentenboeken voor kleuters t/m 6 jaar. 

Allemaal heel graag tot ziens op woensdag of vrijdag! 

 

 

 

 

 

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  

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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