
  
Agenda: 

3 maart 19.45 uur    Klas 2, ouderavond 

10 maart 20.00 uur    Klas 1, ouderavond 

18 maart Palmpasen iedereen om 13.00 uur vrij! 

28 maart  2e paasdag, geen school 

29 maart  STUDIEDAG, iedereen de hele dag vrij! 

7 april  Extra Studiemiddag, iedereen om 13.00 uur vrij! 

 

 
Vanuit de schoolleiding 
 

Frisse start 

Helaas was de start zo fris vanmorgen dat we het onverantwoord vonden om alle leerlingen naar school 

te laten komen en een regulier programma aan te bieden. Gelukkig is inmiddels via een noodvoorziening 

het cv-systeem weer opgestart zodat we morgen weer een warm welkom kunnen bieden.  

 

Extra studiemiddag donderdag 7 april 

Op 7 april is er een extra studiemiddag gepland omdat we als school overgaan naar een digitaal systeem 

voor de leerlingadministratie. Hierin worden zowel de leerlingadministratie als de onderwijskundige 

leerlingdossiers opgenomen. Doel is dat alle medewerkers voortaan altijd kunnen beschikken over de 

actuele contactgegevens en dat alle documenten rondom een leerling op een eenduidige plaats en 

manier te vinden zijn. Op die middag gaat het team leren werken met de digitale leerlingdossiers. De 

leerlingen hebben die dag tot 13.00 uur school.  

 

Presentatie keuzeuur 

Voor de vakantie is het 2e blok keuzeuren afgerond. Een paar groepen hebben al gevarieerd werk in de 

hal tentoongesteld. Aanstaande woensdag (vanaf 12.30u) en donderdag is van alle groepen werk te zien 

in de hal. Ook zal de groep die bezig geweest is met toneelimprovisatie vanaf 12.35u een korte 

presentatie in de zaal geven waar geïnteresseerde ouders welkom bij zijn. Vanaf volgende week start het 

derde en laatste keuzurenblok van dit schooljaar. 

 

 
Vanuit de Bibliotheek 
 

Bericht uit de Bibliotheek (Kinderuitleen): 

Ouders van kinderen uit klas 6, 5 en misschien ook 4: 

Wij missen in de bibliotheek twee heel “gewilde" boeken van de Warrior Cats:  

Middernacht dl 1,Maannacht dl 2  delen uit de serie De Nieuwe Profetie, Schrijver Eric Hunter. Op de 

voorkant staat een immens grote Poezenkop! 

Wilt u thuis eens op de kamers van de kinderen kijken of u daar deze boeken vindt? Misschien 

meegenomen in de Kerstvakantie??? De kinderen die deze boeken hebben aangevraagd kunt u er heel 
blij maken.  

 

 
 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 29 februari 2016 

 



Vanuit de BSO 
Zagen, timmeren, boren.... laat dat maar aan onze kinderen over! Samen met BSO Wijs! bouwen wij 

aan een mega grote knikkerbaan! Wat was het fantastisch, 3 dagen lang hebben de kinderen mogen 

bouwen aan een heuse knikkerbaan en wat is deze mooi geworden. Samen spelen er kwamen mooie 

samenwerkingsverbanden uit. 

 

 
 

 

 

 

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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