
  
Agenda: 
 

30 juni  Kennismaking nieuwe eerste klas 

30 juni 19.45 uur Medezeggenschapsraad, vergadering 

2 en 3 juli 19.30 uur Eindmusical 6e klas “Hotel Kindervreugd” 

voor ouders en belangstellenden 

7 juli 20.00 uur – 21.00 uur Nieuwe klas 1, kennismaking ouders 

13 juli tot en met 21 augustus VAKANTIE!!  

24 aug eerste schooldag klas 1 t/m 6 

25 aug eerste schooldag kleuters 

 
  

Vanuit de MR 
 

Vergadering Medezeggenschapsraad 30-6-2015 

Dinsdag aanstaande is er weer een MR-vergadering. De volgende punten staan op de agenda (ter 

informatie): 

- Schoolbeleidsplan komende 4 jaar 

- Speerpunten en taakverdeling MR (wie wordt ‘eigenaar’ van welk punt) 

- Ouderwerkgroepen: randvoorwaarden  

Maarten van Beuningen (mr@devuurvogeldriebergen.nl)  
 

Vanuit de ouders 
 

Het was een heerlijk Sint Jansfeest. Dank je wel allemaal! 

Afgelopen woensdag hebben we een zeer geslaagd Sint Jansfeest mogen vieren. We willen graag 

iedereen bedanken die aan de feestvreugde heeft bijgedragen, en een paar mensen in het bijzonder: 

Allereerst Margriet en Simon Klingen voor het beschikbaar stellen van hun ' tuin'  voor ons feest. De 

prachtige locatie heeft de feestvreugde zeer verhoogd. Heel veel dank voor de gastvrijheid. We hopen 

volgend jaar weer te mogen komen...  

En wat is een Sint Jans feest zonder de melkbussen vol prachtige, weelderige boeketten veldbloemen? 

Dank je wel bloemenvrouw Ellen! En dan die mooie toegangsboog, zonder Roos en Michelle was het niet 

gelukt. Dank je wel!  Bovendien hebben Roos en Michelle er in een paar uur voor gezorgd dat alle 

spullen ter plekke waren, de tafels gedekt werden, (de paardenvijgen verwijderd werden, nou ja bijna 

allemaal dan) en de vlaggen werden gehesen. Waar zouden we zijn zonder deze powervrouwen? Roel 

onze vuurman deed zijn werk dit jaar voor de laatste keer. Wat was het een mooi vuur, dank je wel! Ook 

een speciaal woord van dank voor de mensen van de djembégroep die met hun opzwepend ritme de 

grond deden trillen en de vuursprongen nog hoger maakten. En natuurlijk heel veel dank voor de keizer 

zonder kleren en zijn gevolg, voor de musici, en voor alle mensen die hebben meegedacht, 

meegezongen, gedanst en heerlijke gerechten hebben bereid. Met elkaar maakten we er weer een 

onvergetelijk feest van.  

Graag vernemen we jullie (opbouwende) kritiek en de verbeterpunten die we kunnen meenemen voor 

volgend jaar (mail ze naar jaarfeestgroep@gmail.com). 

Een fijne zomer!  

De Jaarfeestgroep 
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Oproep foto’s Sint Jansfeest delen via Google Account 

Er zijn veel ouders die foto’s hebben gemaakt op het Sint Jansfeest. Voor wie foto’s wil delen met de rest 

van de school is er het Google account van de Jaarfeestgroep. Dan kunnen we vervolgens via het 

weekbericht ouders een linkje sturen om de foto’s te kunnen downloaden. Graag even contact opnemen 

met mij als je foto’s wilt uploaden om te delen. 

Maarten van Beuningen (mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl)  
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Vanuit de VOS ouderscholing 
 

Lezing-workshop 

Een tijdje geleden heeft Thijs Regtuijt een lezing-workshop gegeven over opvoeden zonder straffen en 

belonen. Het was een inspirerende avond over hoe je kunt communiceren met kinderen vanuit respect 

en verbinding. Het luisteren naar gevoelens, elkaars behoeftes en heldere ik-boodschappen staan 

centraal! De opbrengst van deze avond heeft Thijs geschonken aan boeken over dit onderwerp voor de 

schoolbibliotheek. Dankjewel!  

Ze zijn sinds kort te leen in de Bieb van de Vuurvogel: 

Geweldloze communicatie   Marshall Rosenberg 

Geweldloos communiceren hoe doe je dat?   Marshall Rosenberg 

Raising Children Compassionately.  Marshall Rosenberg 

De giraf en de jakhals in ons.  Justine Mol 
Opgroeien in vertrouwen   Justine Mol 

Vanuit de Bibliotheek 
 

Wie heeft dit boek? 
We gingen achter hamsters aan | Bibi Dumon Tak 

mee met de ambulance 

Nederlands | Hardcover | 2014 

 

Dit boek werd bij verschijnen meteen besteld om uit te lenen. Het heeft niet zo mogen zijn! Iemand in 

klas 5 heeft het meegenomen en het is nu al een half jaar ZOEK! 

Wie kan het ons terug bezorgen? 

 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Kinderdagverblijf:  

ma t/m do van 8.30 -18.30 uur (Mirte Madelief van Zundert, 06-34032509) 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

http://www.bol.com/nl/p/we-gingen-achter-hamsters-aan/9200000029916080/
http://www.bol.com/nl/c/boeken/bibi-dumon-tak/739956/index.html?lastId=62


Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418 

(Kantoor: 0343-758418 / Groepstelefoon: 06-37433414) 

 

 

 

 

 

 

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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