
 

 

 
Agenda: 

11 jan 8.30 tot 10.30 Inloopochtend voor nieuwe ouders 

17 jan 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond in de zaal. 

20 jan 20.00 uur Drie koningenspel, voor ouders en  

 belangstellenden 

Vanuit de schoolleiding 
Vanzelfsprekend wensen we iedereen een leerrijk en gezond 2017!! 

 

Sonja deze week afwezig 

Vanwege het overlijden van mijn moeder in de kerstvakantie en de nasleep daarvan ben ik de 

komende week vrijwel niet op de Vuurvogel. Graag dringende zaken die geen week kunnen wachten 

bespreken met Marieke Tjebbes mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl of 0343520356. 

 

Vanuit de administratie 
Basketbaltoernooi organiseren? 

Is er een ouder die deelname van onze school bij het basketbaltoernooi 2017 school wil 

organiseren? De uiterste inschrijfdatum is 31 januari 2017! 

Opgeven kan bij de administratie. 

Hennie hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Vanuit de ouders 

Schoolschaakkampioenschap 

Zoals elk jaar wordt weer het Heuvelrug Schoolschaakkampioenschap gespeeld dat in 2017 op 

zaterdag 4 februari valt. Het vindt plaats vanaf 13.00uur in de Dalton Nicolaasschool in Doorn 

Vorig jaar zijn we tweede geworden (!) en daarna ook meegedaan aan de provinciale voorrondes 

dus we hebben wat te verdedigen... 

We willen weer gaan meedoen met 1 team waarvoor maximaal 5 spelers kunnen meedoen. 

In de volgende maandagmiddagen in januari, op 16, 23, en 30 januari, kunnen we weer oefenen 

met de schaakklok en in onderlinge schaakwedstrijden uitmaken welke spelers (of speelsters!) onze 

Vuurvogel kunnen gaan vertegenwoordigen. De oefentijden zijn van 14.30u-15.30 uur aansluitend 

aan school. 

Heb je zin om mee te doen? Kom dan naar onze oefenmiddagen! 

Wouter de Waal (vader Stijn klas 5) 

 

 

 

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  

Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

Weekbericht 

 

Maandag 9 januari 2017 
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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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