
  
Agenda: 
 

7 sept.  20.00 uur  Klas 5, ouderavond 

7 sept. 19.30 uur, inloop 19.15 uur Klas 6, ouderavond 

7 sept. 21.00 uur in de zaal  Klas 5 en 6 en andere belangstellenden, 

informatieavond van Stichtse Bovenbouw. 

8 sept. 20.00 uur, inloop 19.45 uur Klas 4, ouderavond 

10 sept. 20.00 uur, inloop 19.45 uur Kleuterklassen, ouderavond in de zaal 

 

 

Vanuit de schoolleiding 

Informatieavond Stichtse bovenbouw 

Aansluitend op de ouderavond van klas 5 en 6 is er op 7 september een informatieve bijeenkomst over 

voortgezet vrije school onderwijs die door de Stichtse bovenbouw (voorgezet vrijeschoolonderwijs Zeist) 

verzorgd wordt. Er zullen leerkrachten uitleg geven over de school en eventuele vragen beantwoorden. 

Als het mogelijk is komen er ook leerlingen mee die iets vertellen over hun ervaringen op de school. Als 

er andere ouders zijn dan de ouders van klas 5 en 6 die graag aanwezig willen zijn, dan zijn deze van 

harte welkom om op 7 september om 21.00 uur aan te sluiten. De bijeenkomst is in de zaal op de 

Vuurvogel. 

 

Vanuit de administratie 

Telefoonboekje 

Binnenkort komt ons nieuwe telefoonboekje uit. Vanaf morgen hangen de lijsten met adressen en 

telefoonnummers van uw kinderen, klas 1 t/m 6, op het prikbord in het halletje. De lijsten van de 

kleuterklassen hangen bij het kleuterlokaal waarin uw kind zit. Wilt u deze week kijken of alle gegevens 

kloppen?  

Hennie den Teuling, administratie. 

 

Vanuit de Schoolbibliotheek 

De schoolbieb nodigt je uit! 

Ook dit schooljaar kun je weer terecht in de schoolbibliotheek. Elke dinsdag- en vrijdagochtend van 

08:30-09:15 is er uitleen voor ouders. Je bent welkom om boeken te lenen voor je kind én voor jezelf.   

 

Al jaren is onze bieb dé plek voor de mooiste prentenboeken voor de kleinsten van Christofoor en 

ontroerende en spannende verhalen voor de jeugd. Maar ook vind je er een schat aan 

achtergrondinformatie over de ontwikkeling en opvoeding vanuit de antroposofie, jaarfeesten, creatieve 

boeken en heel veel Steiner.  

 

Op vrijdag 4 september is er een korte rondleiding voor nieuwe ouders en 

geïnteresseerden. We starten om 08:45 in de grote hal. Uiteraard kun je ook al boeken lenen! We 

sluiten af met een kopje koffie of thee in de Schenkerij.  

 

De bieb is een fijne plek voor onze kinderen maar ook als volwassene zul je je hopelijk snel thuis voelen! 

 

Vanuit de BSO 
Welkom terug borrel 

Op dinsdag 8 sept. vanaf 17:00 uur vieren wij het nieuwe BSO jaar met een WELKOM TERUG BORREL! 

komt u ook met uw kind(eren)?? Gezellig bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. Laat u 
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even weten of u komt, mondeling of via nadja@bsowijs.nl 

Namens het BSO-team, Nadja 

 

Vanuit de ouders 
Herhaalde oproep: JAARFEESTGROEP ZOEKT ENTHOUSIASTE VERSTERKING 

Wij zoeken enthousiaste ouders die het leuk vinden om ons mee te helpen bij het vormgeven en 

organiseren van de jaarfeesten op de Vuurvogel.  

Dus wil je graag betrokken zijn bij de school? Wil je graag meehelpen om de bijzondere momenten op 

school vorm te geven? Vind je het leuk om mee te denken over de organisatie en invulling van één of 

meerdere jaarfeesten? Houd je van organiseren, overleggen, brainstormen, bedenken, creëren, regelen, 

aansturen, uitvoeren, improviseren, meedenken en initiëren? Vind je het niet erg om af en toe te (heel 

ontspannen en inspirerend) te vergaderen? Dan ben jij precies de juiste persoon die we zoeken! 

Stuur snel een mailtje naar jaarfeestgroep@gmail.com of spreek één van de groepsleden (zie onder) of 

meneer Willem aan. 

Tot snel! 

Shanti, Willem en Jentine 

 

 

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 Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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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