
  
Agenda: 

7 april  Studiemiddag, alle kinderen om 13.00 uur vrij! 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Malyk Cisse begint deze week in kleuterklas B bij juf Inez. Wij heten Malyk en haar ouders van harte 

welkom op onze school. 

 

Houtbewerking 

Bijenhotel: 

De derde klas heeft vorig jaar gewerkt aan het maken van een groot 

bijenhotel op de schooltuin. In het voorjaar van 2015 hebben ze ieder een 

klein bijenhotelletje voor wilde bijen gemaakt wat ze thuis konden 

ophangen. Met een zoekkaart konden ze kijken welke hommels  en welke 

wilde bijen er hun eieren in gingen leggen. Daarna hebben we in een 

gezamenlijk project het grote bijenhotel gemaakt. Daar is inmiddels als 

kroon op het werk een dak op gekomen. Zeker de moeite waard om er 

eens een kijkje te nemen op een mooie zonnige dag en kijken wat je er 

zoal ziet vliegen en welke door de kinderen geboorde holletjes al bezet 

zijn. 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

 

 

 

Houtbewerken in de 3e klas: In de derde klas hebben ze de bouwperiode gehad en hebben ze 

gekeken naar het bouwen van huizen, yurts enz. In de handenarbeidlessen gaan de kinderen nu zelf met 

houtverbindingen en constructie aan de slag bij het ontwerpen en maken van een doosje.  

Wat zou je in een doosje willen stoppen? Een geheim, een vlok, snoep? Of ook: “Dat zie ik wel als het 

doosje af is.” Eerst hebben we diverse doosjes en deksels bekeken. Doosjes van plankmateriaal en 

doosjes met een lattenconstructie, een scharnierende deksel, schuifdeksel of losse deksel. Eerst 

ontwerpen en daarna aftekenen en zagen. Volgende keer gaan we verder met het zagen en in elkaar 

zetten en de week daarop met de afwerking, het schuren, evt. bewerken en afwerken met olie of was of 

zelfs goud schilderen? Kleine doosjes leken heel gemakkelijk, weinig zaagwerk, maar het blijkt een zeer 

aandachtig precies werkje te zijn! 

 

       
 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 29 maart 2016 

 



 

Vanuit de ouders 

Schoolvoetbaltoernooi 2016 FC Driebergen (13 en 20 april) 

Op 13 en 20 april nemen er 5 Vuurvogelteams deel aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij FC 

Driebergen. Klassen 3 en 4 en 6 met een jongensteam, en klas 5 met een jongens- én een meisjesteam: 

 

Klas 3: Lucas Heine, Arij, Tom, Ivar, Pepijn, Lukas van Aert, Lucas Saal, Milan, Dani en Kobus 

Klas 4: Nijs, Silvijn, Daniel, Stijn, Joep, Tiuri, Raphael, Tijn, Jos, en Pim 

Klas 5 (jongens): Librecht, Finn, Milan, Teun, Lukas, Xavier, Sam, Rijk, Bodhi, Jonas en Aren 

Klas 5 (meisjes): Julia, Flora, Frederique, Fama, Iris, Emma, Janna, Sterre, en uit klas 4:  Marilieke, 

Johanna, en Polleke 

Klas 6 (gemengd): Boudewijn, Joram, Douwe, Senna, Sydion, Lelie, Rosemarie, Joep, Julian, Hugo, Dre, 

Loic, Maud en Madelief 

 

Als je je naam niet ziet staan, neem dan even contact op met de toernooicoördinatoren. 

 

BEGELEIDING/COACHING/TRAINERS 

Klas 3: Leon Bijnsdorp, Ralph Wardenburg 

Klas 4: Lars Klein (trainer), Wouter de Waal, Anneke Verkuil 

Klas 5: Rene Slotboom (trainer meisjesteam), Michiel Borgers, Elly ?, Geeske van Lunteren 

Klas 6: Ferdinand Harts (trainer), Paul Winsemius  

 

TRAININGSDATA  

De teams kunnen op onderstaande woensdagen trainen op het REMU-veld van FC Driebergen.  

Let op! voor klas 3 en het jongensteam van klas 5 wordt/worden nog een trainer/trainers gezocht..  

 

30/3  

13:15-14:15 klas 3 (als zich een trainer aanmeld) 

 

6/4    

13:15-14:15 klas 3 (als zich een trainer aanmeld) en 4 

14:15-15:30: klas 5 jongensteam (als zich een trainer aanmeld) en klas 5 meisjesteam, en klas 6 

 

13/4    

13:15-14:15 klas 4 en klas 6 

14:15-15:30: klas 5 jongensteam  (als zich een trainer aanmeld) en klas 5 meisjesteam 

 

OVERIG 

Ouders die zich nog willen opgegeven voor:  

- het geven van trainingen 

- het begeleiden van een team op de toernooidagen 

- het op- en afbouwen van de speciale tent 

- het inkopen van eten en drinken, of het beheer van de tent voor een deel van de middag 

... kunnen contact opnemen met de Vuurvogel-toernooicoördinatoren, Leon Bijnsdorp en Wouter de 

Waal.  

 

De Vuurvogel-toernooicoördinatoren,  

 

Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 

 

 

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 
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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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