
  
Agenda: 

13 mei  09.00 uur  Pinksterfeest, alle ouders zijn welkom v.a. 09.00 uur. 

13 mei  13.00 uur alle kinderen uit!   

16 mei  Vrij ivm 2e pinksterdag!  

17 mei  19.45 uur  Klas 2, ouderavond 

18 mei  20.00 uur  Klas 1, ouderavond 

18 mei  20.00 uur  Klas 5, ouderavond 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Vandaag verwelkomen in klas 1 is Liv Drabe, in kleuterklas A, Ronja Mulder. Wij wensen Liv, Ronja en 

hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Houtbewerking bewegende kleuterklas 

Kapitein Roodbaard 

Voor de bewegende kleuterklas was het bouwen van het kippenhok nu echt voltooid en zijn begonnen na 

een verhaal over kapitein Roodbaard die naar zee wilde en een kapiteinshoed kocht (vouw een hoedje) 

die daarna een schip (vouw ervan een scheepje), hij ging ermee varen op zee en bij de storm brak de 

mast af (scheur een stukje van de mast af) daarna sloeg de boeg stuk op de rotsen (scheur een stukje 

van de voorzijde af) en al zinkende sloeg de achtersteven ook teven de rotsen en brak af (scheur een 

stukje van de achterzijde.) Op het strand spoelde enkel alleen het hemd van de kapitein aan (vouw 

onder tafel het gescheurde bootje open) Later spoelde Roodbaard aan op een onbewoond eiland en wilde 

graag naar huis terug. De kinderen zijn een vlot voor hem gaan bouwen. Sommige wilde ook graag een 

dier meenemen op het vlot en was zelf een potvis gemaakt die met zijn staart zo kon scharnieren dat hij 

op het water kon slaan. 

 

              
 

Beleef de lente! 

Kip Fleeklie had nog geen zin in het 21 dagen durende broedwerk. Ze is van het nest met steneneieren 

afgelopen na enkele dagen. We hebben versterking gekregen van een andere grote kip die wel stevig 

broeds is en nu al bijna twee weken haast onafgebroken op het nest zit te broeden op 11 echte 

broedeieren. Dinsdag 17 mei hopen we de eerste piepjes te horen van de kuikens die zich uit het ei 
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pikken. De avond ervoor kan je als het heel stil is al enkele piepjes horen van het kuiken in het ei en 

moeder kloek klokt dan vaak al zachtjes terug. 

 

      
Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de ouders 
Herhaling: Toneelspelers gezocht  

Je hebt nog tot dinsdag 10 mei om je op te geven voor dit mooie project. Aarzel niet en kom in ieder 

geval naar de informatiebijeenkomst op 17 mei! 

 

Wij zoeken enthousiaste Vuurvogelouders die het leuk, inspirerend en uitdagend vinden om samen een 

geheel nieuw driekoningenspel te creëren en op te voeren voor onze kinderen uit de klassen 4, 5 en 6. 

Zoals velen van jullie natuurlijk al weten wordt op de Vuurvogel ieder jaar het drieluik van de traditionele 

Oberuferspelen opgevoerd door leerkrachten en ouders van de Vuurvogel. Dit drieluik omvat het 

paradijsspel over de zondeval, het kerstspel over de geboorte van Jezus en het driekoningenspel over de 

aanbidding van het Jezuskind door de drie koningen en de strijd tussen goed en kwaad. Het 

Driekoningenspel werd tot nu toe in een Oud Nederlands dialect op rijm opgevoerd, zoals ook in de 

Middeleeuwen gebruikelijk was bij deze van oorsprong boeren wagenspelen.  

Dit jaar willen we er voor kiezen om het Driekoningenspel meer naar onze eigen tijd te brengen. Daarom 

zullen we tijdens de eerste repetities vanuit improvisatie opzoek gaan naar de essentie van het spel en 

zo de tekst vorm geven. Uiteindelijk hopen we in januari 2017 een moderne en geheel eigen versie van 

het traditionele driekoningenspel te spelen voor de oudste kinderen van de Vuurvogel.  

Omdat het spel uit improvisatie gaat ontstaan en dit veel tijd kost, willen we nu al zo snel mogelijk met 

de repetities beginnen. We hebben een eerste vrijblijvende bijeenkomst gepland op 17 mei om 20.00 

uur. Je bent die avond van harte welkom wanneer je interesse hebt om mee te spelen of op een andere 

manier mee wilt werken aan dit  project, maar ook wanneer je eerst alleen wat meer informatie wilt. Je 

kunt je aanmelden voor deze eerste bijeenkomst door voor morgen 10 mei een mailtje te sturen naar 

jentinehalsema@gmail.com, of door Shanti of Jentine op het plein aan te spreken. 

We hopen op veel enthousiaste reacties! 

Juf Maike (coördinator vanuit de Vuurvogel) 

Shanti en Jentine  (initiatiefnemers) 

 

REMINDER KORFBALTRAINING VANMIDDAG VOOR KLAS 5 EN 6 

Vanmiddag van 14.45 tot 15.45 uur is er op Dalto, de Woerd, een speciale korfbaltraining voor de 

kinderen van klas 5 en 6 die zich hebben opgegeven voor het toernooi op 18 mei aanstaande. 

Zoals in de mail aan jullie ouders is aangegeven, zullen we 1 van de 3 teams samenvoegen met een 

viertal kinderen van de Dolfijnschool, zodat iedereen lekker kan korfballen. Als het goed is komen zij ook 

naar de training en kunnen we alvast kennismaken.  

Kas van Noordenburg en Marijke Schaafsma zullen de training verzorgen. 

 

We hebben er nu al zin in. 

groetjes van Geeske van Lunteren en Ellen Ferwerda (06-45923630) 

 

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 
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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. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

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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