
 

 

 
Agenda: 

8 sept.  20.00 uur (inloop 19.45 uur) Kleuterklassen, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding: 
Feestweek 26 t/m 30 september 
Zoals eerder aangekondigd zal de week van 26 t/m 30 september een feestweek worden omdat we 40 

jaar bestaan. 

In de komende weken zal er steeds meer informatie gegeven worden via het weekbericht over deze 

week. 

Michaelfeest (29 september) 

In deze week valt ook het Michaelfeest. Dat gaan we eenmalig niet zo als anders in het bos vieren. In 

het feestweekprogramma zitten elementen die aansluiten op het moeds-element van de Michaeltijd en 

daarnaast zullen we op andere kleinere wijze de elementen van het Michaelfeest een plaats geven in het 

onderwijs.  

30 september om 13u uit ipv 29 september 

Omdat het grote eindfeest van de feestweek op vrijdagochtend 30 september is zal dit ook de dag zijn 

dat de school voor alle kinderen om 13u uit is! (Dus niet op 29 september!!) 

Noteer vast: Op 29 september culturele avond voor en door ouders 

Op deze avond is er een open podium waarop iedere volwassen persoon van de school iets kan brengen. 

Denk aan muziek, dichtkunst, toneel, theater, magie of welke kunst dan ook. We hopen op een 

gevarieerd programma met allemaal bijdrages van enkele minuten. 

Edwin van Rossum (vader van Johanna uit de 5e klas) is het hoofd organisatie van deze avond. 

Vanzelfsprekend hoopt hij op enkele ouders die hem in het organiseren willen steunen. Deze ouders 

kunnen zich melden via edwinvanrossum@hotmail.com of via 0644194155 (telefoon van Edwin). 

Ook zij die iets willen presenteren graag via Edwin aanmelden! 

 

Vanuit de klassen: 
Waterpret 

Vanwege de tropische temperaturen vorige week was er op donderdag in veel klassen een alternatief 

programma. Hier een kleine impressie van hoe klas 3 de ochtend vulde nadat een moeder een serieuze 

brandweerauto had laten komen om de badjes te vullen: 
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Vanuit de ouders: 
Oproep weekbericht nieuwe redactieleden 

Omdat de redactie (van het midden katern van de Seizoener) nog maar 3 koppen telt zijn wij met 

SPOED op zoek naar nieuwe redactieleden. Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de inhoud van het 

vaste midden katern van de Vuurvogel in de Seizoener? Schrijf je graag artikelen? Wellicht ben je goed 

in organiseren en heb je een talent in het plannen van taken? Ben je geïnteresseerd in het werven van 

adverteerders? Of heb je verstand van DTP en ligt daar je hart? We kunnen vele talenten gebruiken. Ben 

je geïnteresseerd? Stuur dan een bericht naar ons! 

Tevens zijn we op zoek naar mensen die incidenteel een stuk willen schrijven. Ook fotografen zijn 

welkom om de diverse feesten voor ons in beeld te brengen.  

Mocht je vragen hebben over onze werkzaamheden of behoefte hebben aan meer informatie neem dan 

gerust contact met ons op. Stuur een mail naar redactieseizoener@gmail.com of bel Marjolein Nijst op 

06-29448460 

 

Kom toneelspelen. Ervaring is niet nodig 

Vanuit enthousiasme en improvisatie willen een aantal Vuurvogelouders het oude driekoningenspel (dat 

we in januari zullen opvoeren voor klas 4, 5 en 6) opnieuw vormgeven. Dat levert nu al veel inspiratie 

en mooie momenten op!  Ervaar het zelf en doe gewoon mee! Er is nog plek voor een aantal ouders. 

We repeteren op zondagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in de grote zaal. Tot zondag!  

De 3K-toneelgroep 

 

Vanuit de bibliotheek: 

NIEUWE BOEKEN  

De Upanishads/ vertaald en toegel. door Wim van Laar. 

Upanishads maken deel uit van de Veda’s en behoren daarmee tot de heiligste der 

hindoegeschriften. Ze speelden een hoofdrol in de ontwikkeling van de Indiase 

filosofie. Dit boek is een goed leesbare vertaling - op basis van ± 15 Engelse 

vertalingen! - van achttien Upanishads, echter niet vertaald vanuit het Sanskriet. De 

vertaler is yogadeskundige en docent. De zeggingskracht van de termen, beelden en 

uitdrukkingen wordt door deze populariserende vertaling voortreffelijk overgebracht, 

maar voor een diepere tekstanalyse is deze vertaling ongeschikt. Naast de Veda’s en 

Brahmana’s maken de Upanishads, die de basis vormen voor de Indiase filosofie, deel 

uit van de z.g. ‘geopenbaarde hindoeïstische literatuur'. Naast de vertaling bevat het 

een voorwoord, inleiding, toelichting en bibliografie. Het is geïllustreerd met 

sfeerbeelden in zwart-wit. 1e druk, 2015. 

 

Bevlogen en belast/ door Paulien Bom: over het wel en wee van opgroeien met 

idealen. 

Wat als je ouders idealen hebben en deze denkbeelden bevlogen en consequent 

voorleefden in hun opvoeding? Hoe hebben de kinderen deze idealistische opvoeding uit 

hun jeugdjaren ervaren: als een lust of een last? De auteur, verpleegkundige en 

publiciste, sprak met acht kinderen van bekende ouders die hun leven lang deze erfenis 

van opvoeding en idealen met zich mee dragen of torsen. Achtereenvolgens komen na 

een inleiding over dit originele vraagstuk de kinderen zelf aan het woord: Candia Boeke, 

Dick Woudenberg, Barbara Kohnstamm, Saskia Noorlander-den Uyl, Reinout van Asbeck, 

Judith Veltman-Juffermans, Job Jansen en Marieke van der Sloot. Hun wel en wee van 

opgroeien met idealen tonen afdrukken van de sporen uit het verleden, soms een last maar vaak ook 

een lust. In de balans die de auteur tot slot opmaakt van de interviews constateert zij onder meer dat 

het woord humor niet is gevallen. 2014. 

 

Nieuwe Rituelen/Annegien Ochtmans-de Boer: vorm geven aan de 

belangrijke momenten in je leven. 

Ondanks de toenemende secularisatie blijven mensen hechten aan riten. Wel willen zij 

steeds meer zelf hieraan vormgeven. Annegien Ochtman-de Boer (1955), 

remonstrants predikante, zet uiteen hoe moderne riten gestalte kunnen krijgen. Na 

een inleidend hoofdstuk bespreekt zij vijf momenten waarbij riten gebruikt worden: 

geboorte, levensverbintenis, scheiding, overlijden en andere gedenkwaardige 

ogenblikken. Ieder gedeelte begint met een beschouwing; daarna volgen talrijke 

voorbeeldverhalen met vaak indringende persoonlijke belevenissen. Zij blijft niet 

alleen bij het christendom; ook jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme komen in 

beeld. 
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Innerlijk vuur/Hugo Pronk: een wegwijzer bij Rudolf Steiner, “Gezondmakend 

onderwijs”: speciaal de 10, 11e en 12e voordracht. 

Essay, geschreven ter gelegenheid van het tweede Symposium Gezondmakend Onderwijs 

in het Geert Grote College te Amsterdam, november 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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