
 

 

 

Agenda: 
5 febr. 20.00 uur   Klas 6, ouderavond 

22 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Studiemiddag 

23 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Carnavalsviering op school. 

24 febr. tot en met 4 maart  VOORJAARSVAKANTIE!! 

 

Vanuit de klassen 
Valentijnsmarkt 

Klas 1 is sinds dit schooljaar teken- en penvrienden met een eerste klas van de ‘Lower school’ in het 

dorpje Bwiam in Gambia. De kinderen leren van elkaar en wisselen uit. Hoe anders is het of je in 

Afrika opgroeit of hier? We tekenden over ons land en de kinderen daar over hun land. Zo tekenden 

de kinderen hier bijvoorbeeld hun fiets, terwijl kinderen daar waterputten tekenen. In Gambia is het 

voor kinderen niet zo eenvoudig als hier om naar school te gaan. Een kind moet een schrift, potlood 

en schooluniform hebben om naar school te mogen. Maar voor veel ouders zijn de kosten hiervan 

erg moeilijk op te brengen. Soms zelfs zo moeilijk dat een kind daardoor niet naar school kan. Nu 

we ons hebben verbonden aan deze klas en school, willen we graag iets doen om bij te dragen. 

Daarom organiseren we woensdag 14 februari om 13.00 uur een Valentijnsmarkt, waarvan de 

opbrengst is bestemd voor Gambia. De kinderen zullen zelfgemaakte koekjes, taart, 

valentijnskaarten, etc. verkopen en er zullen ook soep, broodjes, koffie, thee en limonade worden 

verkocht. Van de opbrengst zullen bij lokale (micro)ondernemers in Bwiam potloden, schriften en 

schooluniformen worden gekocht. De aanschaf van deze spullen is noodzakelijk om een kind naar 

school te laten gaan, Met de opbrengst van de markt hopen we de toegang tot onderwijs voor zoveel 

mogelijk kinderen iets makkelijker te maken. Door de spullen lokaal in te kopen, leveren we 

bovendien een bijdrage aan de lokale economie. Dubbel impact dus.  

Juf Fionna 

 

 
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 

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  

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 5 februari 2018 

 

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 
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