
 
 

 

Agenda: 
4 juli 19.45 uur   kennismakingsavond nieuwe 1e klas 
4 juli 18.30 uur!! (dus niet om 19.30 uur!!) klas 5, Opvoering toneel 
7 juli  tot 11 uur school, daarna ZOMERVAKANTIE!  
 
10 juli tot en met 20 augustus VAKANTIE!!  
 
21 aug 8.30 tot 11.00 uur   eerste schooldag klas 1 t/m 6 
22 aug 8.30 uur  eerste schooldag kleuters 
 
Vanuit de schoolleiding 
De laatste schooldag (vrijdag 7 juli) is er voor iedereen school van 8.30u t/m 11u. 
 
In de kleuterklassen wordt afscheid genomen van de kinderen die naar de eerste klas gaan.   
Klas 1 t/m 6 starten in hun eigen lokaal met de uitreiking van de getuigschriften. 
 
Om 9.45u zijn klas 1 t/m 6 in de zaal om afscheid te nemen van de 6e klas. De ouders van de 6e klas 
zijn welkom om dit afscheid in de zaal mee te maken! 
Na dit gebeuren in de zaal gaan de klassen terug naar hun lokalen. Vanaf 10.30u gaat klas voor klas op 
het achterplein een ijsje halen.   
 
In het volgende bericht (aanstaande donderdag) komt alles te staan over de start in het nieuwe 
schooljaar. 
 
Vanuit de klassen 
Toneelstuk klas 5 
Anders dan vorige week in de agenda vermeld werd, begint het toneelstuk van klas 5 niet om 19.30 
maar om 18.30 uur. ( 1 uurtje vroeger dus) 
 
Vanuit de bibliotheek 
Laatste boekenuitleen! 
Aanstaande woensdagochtend is er voor het laatst dit schooljaar boekenuitleen! Komt allen en neemt 
heerlijk leesvoer mee voor in de vakantie voor zowel ouders/opvoeders als kinderen!  
In verband met de opvoering van het toneelstuk van klas 5 voor is de uitleen voor groot èn klein 
AANSTAANDE WOENSDAG VAN 12 tot 13 UUR - 
graag tot dan!  
 

 
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  

Weekbericht 
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http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 
 

Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 
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 

 
hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
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