
 
  
Agenda: 

27 juni  19.45 uur    MR vergadering 

28 juni  20.00 uur    Kennismakingsavond nieuwe 1e klas! 

4 juli   20.00 uur    Informele ouderavond klas 3 

5 en 6 juli  19.00 uur    Musical klas 6, “de achtste opdracht” 

8 juli  tot 11 uur school, daarna  ZOMERVAKANTIE!  
11 juli tot en met 21 augustus VAKANTIE!!  

 

22 aug 8.30 tot 11.00 uur  eerste schooldag klas 1 t/m 6 

23 aug   eerste schooldag kleuters 

 

 

Vanuit de Schoolleiding  

De laatste schooldag 

De laatste schooldag (vrijdag 8 juli) is er voor iedereen school van 8.30u t/m 11u. 

 

In de kleuterklassen wordt afscheid genomen van de kinderen die naar de eerste klas gaan en de 

kinderen die naar de bewegende kleuterklas gaan. De kleuterjuffen zullen over de timing van deze 

ochtend zelf een bericht naar de ouders sturen zodat voor iedereen duidelijk is wanneer ouders welkom 

zijn in de klassen. 

 

Klas 2 t/m 6 starten in hun eigen lokaal met de uitreiking van de getuigschriften. Bij klas 2, 3, 4 en 5 

zijn de ouders hierbij van harte welkom. Dit duurt van 8.30u tot 9.50u. Als ouders in meerdere klassen 

de uitreiking van het getuigschrift van hun kind willen meemaken dan kunnen zij bij de ene leerkracht 

afspreken dat hun kind aan het begin aan de beurt is en in een andere klas juist aan het einde. Het 

initiatief om dit te regelen ligt dus hiervoor bij de ouders! 

Om 10u zijn klas 1 t/m 6 in de zaal om afscheid te nemen van de 6e klas en meester Joël. De ouders van 

de 6e klas zijn welkom om dit afscheid in de zaal mee te maken! 

Na dit gebeuren in de zaal gaan de klassen terug naar hun lokalen. Vanaf 10.30u gaat klas voor klas op 

het achterplein een ijsje halen. De ouders van klas 1 zijn vanaf 10.30u welkom in de eerste klas voor de 

afsluiting van het schooljaar. 

 

In het volgende weekbericht komt alles te staan over de start in het nieuwe schooljaar. 
 
 

Vanuit de MR 
Tussenstand MR-verkiezingen 

De verkiezingen voor de twee vacatures in de medezeggenschapsraad van onze school zijn in volle gang. 

Alle ouders hebben als het goed is een E-mail ontvangen met een link naar de stempagina, zodat ze 

twee stemmen kunnen uitbrengen op twee van de vier kandidaten. Inmiddels heeft ruim 30% van de 

uitgenodigde ouders dat al gedaan, dank daarvoor! Mocht je geen verkiezingsmail hebben ontvangen, 

laat het ons weten dan sturen we je er alsnog één (via MR@devuurvogeldriebergen.nl ). We kunnen 

helaas geen kwijtgeraakte mails nazenden.  

Je kunt nog stemmen tot maandag 4 juli middernacht. 

Maarten van Beuningen en Jantine Halsema 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag,27 juni 2016 

 

mailto:MR@devuurvogeldriebergen.nl


Vanuit de klassen 
Beste ouders, 

Wat hadden we een fijn Sint Jansfeest! 

Dankzij vele helpende handen was het terrein mooi ingericht, liep het programma goed en zag ik veel 

mensen genieten. 

Het brandende vuur was het hele feest door een warm middelpunt. Mooi hoe een enkel kind dichterbij 

kwam en even in de vlammen staarde… 

 

     
 

Iedereen, hartelijk dank! 

Namens het lerarenteam, Maike Klaassen 

 

Houtbewerking derde klas 

In de loop van het  schooljaar zijn we begonnen met het maken van een doosje. Ieder mocht in de 

stapel hout kijken welke plank hem of haar het meeste aansprak. Van daar uit werd er een begin 

gemaakt met een bodem, een deksel of de zijwanden. De sluiting werd uitgepuzzeld: er kwam een 

schuifdeksel, scharnierende deksels, klikdeksels enz. Een ieder zocht dat wat hij of zij passend vond bij 

het al doende ontstane doosje. 

In de laatste tijd voor de zomervakantie konden we ook tijdens de periodetijd er aan doorwerken. 

Heerlijk om zo’n hele ochtend concreet en zeer geconcentreerd bezig te zijn.  

Er werd veel tijdens het werken ontdekt. Bij het meten, het aftekenen, bij de constructie, het in elkaar 

zetten met lijm, schroeven, spijkers of houtverbinding enz. Trots en voldaan liep ieder na hard werken 

naar de klas terug met een doos waar echt de paardenspullen in opgeborgen konden worden, of die 

tijdens de verhuizing een rol ging krijgen, of waar de diepste geheimen in bewaard konden gaan worden, 

of het gereedschap van mama die ging verhuizen. De meesten hadden al zeer duidelijk voor ogen wat er 

in moest komen.  

 

      
 

         
Liesbeth Brands-Hospers 

 

 



Vanuit de BSO 
Herhaling: Vrijdag lunchopvang na de zomervakantie 

Heeft u interesse in BSO opvang voor uw kind op vrijdag van 13:00 tot 14:30 uur? Stuur dan een mailtje 

naar vuurvogel@bsowijs.nl 

Bij voldoende animo gaan wij weer open! 

 

 

 

 

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 

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  

 

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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