
  
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  Klas 5 en 6 en andere geïnteresseerde 

ouders, informatieavond van Stichtse 

Bovenbouw. 

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

9 sept. 13.00 uur Schoolplein, verkoop schooltuinproducten 

en proeverij 

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

23 sept. 13.00 uur Schoolplein, verkoop schooltuinproducten 

en proeverij 

 
Vanuit de schoolleiding 
 

Oversteken voor de school 

In reactie op meerdere ouders, die in hun gedrag bij het oversteken hebben laten zien dat het lopen 

naar de rotonde om over te steken een te grote opgave is, is er nu in de nieuwe haag een kleine 

betegelde doorgang gekomen. We hopen dat iedereen die vanuit de GZB-parkeerplaats naar de school 

loopt en terug ook vanaf nu via die nieuwe doorgang naar de school loopt opdat we samen een voor de 

kinderen helder en veilige oversteekgewoonte opbouwen! 

 

Vorige week stond in het weekbericht onderstaand stuk: 

Even aandacht voor het brengen 

Aan de start van het schooljaar willen we het wegbrengen van de kinderen weer meteen volgens goede 

gewoontes als volgt laten plaatsvinden: 

De kinderen verzamelen ’s morgens op het plein voor de school.  

Vanaf 8.15u is er vanuit school toezicht op het plein 

Om 8.20u gaan de schooldeuren open. Iedereen heeft 10 minuten om de school in te komen.  

Om 8.30u sluiten de klassendeuren en beginnen de lessen. 

Als het hard regent zijn de deuren eerder open en kunnen de kinderen die er vroeg zijn in de hal vast 

binnen staan. 

De kleuters worden door hun ouders naar de klas gebracht. De kinderen van klas 1 t/m 6 nemen in de 

hal bij de klapdeuren afscheid van hun ouders en gaan verder zelf naar hun klas toe. Dit omdat de 

gangen erg vol zijn tijdens deze 10 minuten en ook omdat de leerkrachten meteen aandacht voor de 

kinderen willen hebben en geen tijd hebben voor gesprekjes met ouders om deze tijd. 

We vragen alle ouders dit zo te respecteren omwille van een goede schoolstart voor alle kinderen. 

Voor de kinderen van de eerste klas geldt altijd dat tot de herfstvakantie de ouder wel mee kan lopen 

naar de klas als dat gewenst is. 

 

Helaas zijn er nog veel ouders die het bovenstaande niet in de praktijk brengen. Dit geeft onrust bij een 

heel aantal klassen! Bij deze nogmaals het verzoek om samen op bovenstaande wijze het wegbrengen te 

laten verlopen. 

Dank. 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 7 september 2015 



Marcelle Clumpkens en Marijke Schaafsma 10 jaar in dienst 

Juf Marcelle en juf Marijke Schaafsma zijn met ingang van dit schooljaar 10 jaar in dienst! Dat is een 

vermelding in het weekbericht zeker waard! We hopen van beide nog veel mooie lessen mee te mogen 

maken! 

 

Informatieavond Stichtse bovenbouw (herhaling) 

Aansluitend op de ouderavond van klas 5 en 6 is er op 7 september een informatieve avond die door de 

Stichtse bovenbouw (voortgezet vrije school onderwijs)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. Ook ouders uit andere klassen dan de ouders 

van klas 5 en 6, zijn deze van harte welkom om op 7 september om 21.00 uur aan te sluiten.  

 
Vanuit de conciërge/administratie 
 

Overgebleven kleding 

Aanstaande dinsdag en woensdag ligt al de kleding die op school is achtergebleven in de hal. Wilt u 

kijken of er iets van uw kinderen bij is 

Willem van Loenen 

 

Herhaling: Telefoonboekje 

Binnenkort komt ons nieuwe telefoonboekje uit. Er hangen lijsten met adressen en telefoonnummers van 

uw kinderen, klas 1 tm 6, op het prikbord in het halletje. De lijsten van de kleuterklassen hangen bij het 

kleuterlokaal waarin uw kind zit. De lijsten hangen er tot aanstaande donderdag. Wilt u deze week kijken 

of alle gegevens kloppen? Wijzigingen kunt u aangeven op de lijst of mailen naar mij. 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl  

Hennie den Teuling, administratie. 

 

Vanuit de klassen 
 

Welkom 

In kleuterklas B heten wij van harte welkom: Christoffer de Nooij en Berend Vonk. Wij wensen 

Christoffer en Berend een fijne tijd toe op de Vuurvogel. 

 

WOENSDAG WEER PIZZADAG? 

Aanstaande woensdag kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school uitgestald zien op het 

schoolplein. 

Je zult vol bewondering zijn wat er allemaal te vinden was afgelopen week. 

We hebben met veel plezier geoogst en ons verbaasd over wat er allemaal verstopt zit tussen het blad 

 

Wil je wat proeven of meenemen? 

Dat kan in ruil een kleine of grote bijdrage. Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met de 

financiële bijdragen sparen we voor de aanschaf van materialen om de tuin kwalitatief omhoog te 

brengen. 

 

De leerlingen van de 2e klas zullen  het marktje voorbereiden en achter de kraam staan. 

Er zal muntthee geschonken worden, er zullen pompoenen, kalebassen, kolen en kruiden zijn. 

We hebben bosjes oregano gemaakt en de kinderen riepen toen ze het roken: ”heerlijk, pizzakruiden!’. 

Dus als we nou allemaal woensdagavond thuis een pizza maken kan het kruid er op en wanen we ons in 

de schooltuin. 

Verder hebben we een mooie salieoogst en dat is een heerlijk kruid om te bewaren voor de winter 

wanneer keelpijn en verkoudheid ons plagen. Neem een kopje thee met dit krachtige kruid en spoelen 

maar! Ook goed tegen tandvleesproblemen. 

 

Tip: neem losgeld mee om de verkopertjes de kans te geven het geldrekenen te oefenen. 

Het kraampje staat er van 13 u tot 13.45 u. 

 

Over 14 dagen is er weer een kraam. Dan zouden we graag met de 4e klas verkopen. We hebben rogge 

gedorst en gemalen zodat er kruidkoek gebakken kan worden. Wie komt bij mij een zakje meel halen 

om dit op zich te nemen? Mijn telnr. is 0627238112. 

Ook volwassenen die op de woensdagen om 12.45 u wilt meehelpen met opzetten en een uurtje later wil 

helpen met opruimen worden van harte uitgenodigd om zich bij mij bekend te maken via dit nummer.  

Tot woensdag?! 

 

Juf Marijke, coördinator tuinwerkzaamheden en leerkracht. 

 mheunks@devuurvogeldriebergen.nl  
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Les in de kruipruimte van de school 

De 4e klas heeft vorige week net als veel voorgaande klassen met juf Sonja de school onder de vloer 

verkent. Deze les vloeit voort uit de bouwkundeperiode in de 4e klas waar de kinderen leren en ervaren 

dat er een fundament nodig is om iets stevig op te kunnen bouwen. Natuurlijk wil je dan ook de 

fundamenten onder je eigen schoolgebouw verkennen! Super enthousiast kropen de leerlingen met hun 

zaklampen onder de school. Een kleine foto-impressie: 

 

  

  

  

   

  
            
 



 
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 

even weten of u komt, mondeling of via nadja@bsowijs.nl 

Alle leerkrachten van school en alle juffen van het KDV zijn ook van harte welkom!!!! 

Namens het BSO-team, Nadja 

 

 

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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