
 
 

 

Agenda: 
12 sept. 20.00 uur Ouderavond klas 5 en 6 (vanaf 21.00 uur 

komt de Stichtse vrije school) 
29 sept. 8.30 tot 13.00 uur  Michaëlsfeest, school om 13.00 uur uit! 
 
Vanuit de schoolleiding 
Welkom nieuwe leerkrachten 
Mathilde Brandsma, kleuterklas A 
Janne den Blaauwen, klas 5 (vrijdag) 
 
Communicatie met school 
Aan het begin van het jaar is het goed weer eens stil te staan bij hoe wij de communicatie van ouders 
met school vorm willen geven. Ouders leven vaak intens mee met hun kinderen en de betrokken 
klassen en willen dat vaak afstemmen met de leerkrachten; het is prettig als de communicatie 
daarover zoveel mogelijk verloopt op een manier die ook voor de leerkrachten haalbaar is en blijft. 
Daarom in het kort deze ‘communicatierichtlijn’: 

- De school hanteert in principe drie communicatiekanalen: mondeling, per telefoon en per E-
mail. De voorkeur heeft mondelinge communicatie op school, aan het einde van de schooldag. 
Als er meer tijd nodig is kan in overleg met de leerkracht een (bel-) afspraak gemaakt worden. 
What’s App en sms zijn dus geen officiële communicatiemiddelen.  

- Individueel kunnen leerkrachten aangeven in welke gevallen en tot hoe laat ze gebeld kunnen 
worden, maar in elk geval niet na 21 uur.  

- E-mails worden in principe op de eerstvolgende werkdag van de leerkracht gelezen en eventueel 
beantwoord.  

- E-mail gebruiken we als communicatiemiddel alleen om (praktische) informatie uit te wisselen; 
zodra het een ander soort communicatie betreft (bijv. zorgen omtrent een kind of de klas), 
wordt dit mondeling of eventueel telefonisch gedaan. 

- Als je als ouder een vraag of een zorg hebt mbt je kind of de klas, wend je je in de eerste plaats 
tot de betreffende leerkracht. Als dat contact niet naar tevredenheid verloopt, zoek je evt. 
samen naar een neutrale 3e persoon om in dat gesprek te ondersteunen. Pas als ook dat niet 
voldoende resultaat oplevert, wend je je als ouder tot de schoolleider (vanwege de ziekte van 
Sonja is dat op dit moment Marieke Tjebbes) om een overleg af te spreken waar ook de 
betrokken leerkracht bij is. 

 
Vanuit de administratie 
Klassenlijst voor telefoonboekje 
U heeft in juli een lijst ontvangen met daarop de telefoonnummers en adressen van de klas waarin uw 
kind geplaatst is. Dit is niet de definitieve lijst! 
Het is de bedoeling dat u de gegevens van uw eigen kind nakijkt en dat u mij een mail stuurt als de 
gegevens niet correct zijn. hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
Met vriendelijke groet, Hennie den Teuling, administratie. 
 
Let op!  
Weekbericht vanaf volgende week op dinsdag 
Vanaf volgende week zal het weekbericht (voorlopig) dinsdag uitkomen.  
 
Weekbericht vanaf volgende week verzonden vanuit Leerling administratiesysteem 
Beste ouders/verzorgers, vanaf volgende week zal ik het weekbericht vanuit het Leerling administratie 
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systeem gaan verzenden. Dat betekent dat alleen de ouders (en leerkrachten) van de school een 
weekbericht ontvangen. Krijgt u volgende week geen weekbericht wilt u mij dat dan mailen. Dan kan ik 
er voor zorgen dat u weer toegevoegd gaat worden. Als u geen ouder van een van onze leerlingen bent 
en u wilt toch het weekbericht nog ontvangen, wilt u mij dan ook mailen? 
hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

Studiedagen schooljaar 2017 - 2018  
Maandag 30 oktober, alle kinderen de hele dag vrij. 
Vrijdag 8 juni, alle kinderen de hele dag vrij. 
 
JAARFEESTEN schooljaar 2017 - 2018  
Michaëlsfeest – 28 of 29 september, school om 13.00 uur uit. 
Sint Maarten -  10 november,  17.00 u tot 18.30 uur| 
Sint Nicolaas - dinsdag 5 december, school om 13.00 uur uit 
Kerstspeluitvoering - donderdag 21 december  - 20.00 uur (voor ouders en belangstellenden) 
Kerstspeluitvoering - vrijdag 22 december - van 10.00 u tot 11.30 uur - voor kas 1 tm 6! (kleuters zijn 
vrij) 
Carnaval - vrijdag 23  februari  - de school is om 13.00 uur uit 
Palmpasen - vrijdag 23 maart  - gewone schooltijden 
Pinksteren - vrijdag 18 mei  - de school is om 13.00 uur uit 
Sint Jan - vrijdag 22 juni  - vanaf 17.00 uur 
 
Vanuit de conciërge 
Achtergebleven kleding 
Voor de vakantie is er veel kleding achtergebleven. Aanstaande dinsdag en woensdag kunt u kijken in 
de grote hal of er iets van uw kind bij zit. Daarna gaat het naar Humanitas. 
Willem van Loenen 

Vanuit de ouders 
Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 
Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er kan binnenkort 
weer een nieuwe cursus starten. 
Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 
kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 
natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij 
centraal.  
De lessen zullen worden gegeven op school in een van de kleuterlokalen en duren een uur. Lestijden in 
overleg met elkaar. De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  
 
Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 
contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642.  
 
 

 
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 informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 
Vragen, planning, aanmelding: 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 
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