
  
Agenda: 

23 nov 19.45 uur MR vergadering        

25 nov. 19.30 – 21.30 uur  Klas 2, ouderavond. 

26 nov. ALLE KINDEREN OM 13.00 UUR UIT    ivm Studiemiddag 

4 dec. ALLE KINDEREN OM 13.00 UUR UIT ivm Sinterklaasfeest tot 13.00 uur 

 

Vanuit de schoolleiding 
Jeugdgemeenteraad 

Vanmiddag zal klas 6 aanwezig zijn in de raadszaal van het gemeentehuis in Doorn. 

We zijn hier omdat we mee doen aan de jeugdgemeenteraad. Dit betekent dat er van een heel aantal 

Driebergse scholen jeugdfracties samen vergaderen over het beste fractieplan. Aan iedere fractie is 

gevraagd een plan te maken hoe 2500 euro het best uitgegeven kan worden in ons dorp rond het thema 

licht. De leerlingen van het meerwerkgroepje uit klas 6 (Fingal, Rosemarie, Sam, Maud en Douwe) 

hebben olv Sonja ook een plan gemaakt dat zij vanmiddag gaan presenteren en verdedigen. Zij willen zo 

veel mogelijk bejaarden een zelf versierd zonne-energielampje gaan brengen zodat zij in de komende 

donkere tijd innerlijk en uiterlijk licht ervaren. Naar schatting kunnen 200 mensen zo “verlicht”worden. 

 

Muziek in de adventtijd 

Ook dit jaar willen we weer graag in de laatste 2 weken voor de kerstvakantie op de dinsdag t/m 

vrijdagen samen als school starten in de zaal met een muzikale opmaat. Bij deze de uitnodiging aan 

leerlingen en ouders om zich aan te melden voor een kleine muzikale bijdrage. Het gaat om een kwartier 

muziek van 8.15u t/m 8.30u. Als je dat niet gevuld krijgt maar wel iets wilt laten horen meldt het toch 

want wellicht kunnen er verschillende optredens gecombineerd worden. We zijn op zoek naar 

muzikanten die al enige ervaring hebben op hun instrument en ook al eens voor publiek iets hebben 

laten horen. Vanzelfsprekend zoeken we stemmige muziek die past in de adventtijd. 

Zin gekregen om te spelen? Meld je snel bij schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Vanuit de MR 
Vergadering medezeggenschapsraad 

Op 23 november heeft de MR weer een regulier overleg met schoolleiding en bestuur. Deze keer staat de 

begroting voor komend jaar op de agenda. Hierbij wordt ook de ouderbijdrage besproken. 

Maarten van Beuningen, secretaris MR 
 

Vanuit de ouders 
“Zo gaat en uit de hove treedt, tot ik U langzaam wederkeren heet…” 

Dit zijn de woorden die de engel Gabriël spreekt op het moment dat Adam en Eva het paradijs moeten 

verlaten. Dit hele verhaal als spel voeren een groep ouders van klas 3 voor U op in de avond van zondag 

3 Advent (13 december). We zijn intensief aan het repeteren maar missen het goudkleurig zwaard dat 

de engel bij bovengenoemde woorden gebruikt. 2 jaar geleden is het voor het laatst gezien en vorig jaar 

hebben we er noodgedwongen een geleend. Is er iemand van de spelers van voorgaande jaren die weet 

waar het is en zo niet, zou er een ijverige knutselaar een nieuw willen maken? Het is niet veel werk en 

materiaal en verf kan ik je leveren. Ik heb niet veel hoop dat het nog tevoorschijn komt dus aarzel niet 

als je je bereid voelt om alvast contact met mij op te nemen. 

Juf Marijke, regie (tel: 0627238112)  met dank alvast! 

 

Herinnering: scholierenzwemtoernooi zaterdag a.s. 

Wil je meedoen aan het scholierenzwemtoernooi, zaterdag 28 november? Lever dan gauw je 

inschrijfformulier in bij meester Willem. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 november. In de bijlage vind je 

Weekbericht 

 

Maandag, 23 november 2015 

 



alle details. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Geeske: g.vanlunteren@hotmail.com/ 06-44466562 
  
Vanuit de VOS ouderscholing 
De Heilige Nachten als weg tot Ontmoeting 

Frans Lutters 

Vrijdagavond 18 december en dinsdagavond 12 januari 

 

De wereldsituatie geeft vele mogelijkheden tot nieuwe ontmoetingen zoals, bijvoorbeeld, met de 

vluchtelingen uit Syrië die in ons land een veilig heenkomen zoeken. 

De heilige nachten geven inspiratie en betekenis aan de vele ontmoetingen die dit moment wereldwijd 

mogelijk zijn. Deze ontmoetingen zijn verbonden met ons lot.  

 

Tijdens de twee avonden zal Frans Lutters aanwijzingen geven hoe de tijd tussen Kerstmis en 

Driekoningen gebruikt kan worden om tot verdieping en inzicht te komen van het eigen lot in 

samenhang met de wereld. 

 

De avonden zijn zowel inhoudelijk als praktisch en er zullen werkschriften voor de deelnemers 

beschikbaar worden gesteld. 

De Vuurvogel, Vrije School in Driebergen, Faunalaan 250,  

20.00- 22.00 uur. Kosten: € 15,- (2 avonden)  

Info en aanmelding: Anne-MarijneFliek 0614401181/ amhfliek@hotmail.com of Carien Huijzer 

0343-522890/0647444710 carienhuijzer@gmail.com 

 

Vanuit de bibliotheek 
Vrije Opvoedkunst 

Te Leen de dubbeldikke Herfstspecial van Vrije Opvoedkunst. Het is een Themanummer over :Het kleine 

kind”, over embryologie, geboorte en daarna. Op indringende en eenvoudige wijze wordt het mysterie 

van het nieuwe leven beschreven. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met de inhoudsopgave van dit nieuwe nummer. 

Wij hopen dat het blad veel gelezen zal worden. Kom naar de bibliotheek daarvoor. 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en 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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