
 

 

 

Agenda: 

  

25 okt. 20.00-22.00 uur  ALGEMENE OUDERAVOND 

 

Vanuit de Schoolleiding 
Vanavond is er om 20u een algemene ouderavond waar we als team samen over ons onderwijs 

willen vertellen. Wat is nu specifiek aan ons onderwijs, van waaruit werken wij en hoe werkt dat 

impliciet en expliciet. Een stukje achtergrond willen we brengen en daarnaast veel voorbeelden uit 

de praktijk in woord en daarna ook zichtbaar in de lokalen. 

Van harte welkom allemaal! We hopen ons verhaal aan veel ouders te mogen vertellen!  

 

Vanuit de administratie 
Herhaling: vakantierooster 

SCHOOLVAKANTIES 2016/2017 

Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 23-10-2016 

Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 08-01-2017 

Voorjaarvakantie 25-02-2017 t/m 05-03-2017 

Paasvakantie 14-4-2017  t/m 17-04-2017 

Meivakantie 22-04-2017  t/m 07-05-2017 

Hemelvaart 25-05-2017 t/m 28-05-2017 

Pinksteren 05-06-2017 

Zomervakantie 2017 08-07-2017 t/m 20-08-2017 

 
Vanuit de klassen 

Welkom 

We heten de volgende kinderen welkom: Kleuterklas C, Tobe Joore, Jonas Koek en Anna Lutz, 

kleuterklas B, Daantje Geels, kleuterklas A, Rune Jonkman, kleuterklas D, Feline Mol. 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school.  

 

 

Sint Maarten 

 

Het is een strenge winter in het jaar 332. In de ijzige 

kou zit een bijna bevroren bedelaar bij de poort van 

de stad Amiens. Hoefgekletter klinkt op de keien, 

een soldaat te paard nadert! Bevend steekt de 

bedelaar zijn hand uit: “In de naam van Christus, 

een aalmoes alstublieft!” Soldaat Martinus bedenkt 

zich geen ogenblik: hij trekt zijn zwaard en snijdt 

zijn grote krijgsmantel in tweeën. Dankbaar hult de 

bedelaar zich in de warme mantel... Sint Maarten 

schenkt niet zijn hele mantel weg. Een deel, 

namelijk de helft, houdt hij zelf. 

 

 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 25 oktober 2016 

 



 

 

Je zou kunnen zeggen dat hij zijn bezit (zijn mantel, die hem warm houdt) heroverweegt - en 

gegeven de omstandigheden – beslist dat hij met minder toekan.  Je kunt iets van jezelf schenken, 

maar niet alles! Geven is voor veel mensen makkelijker dan ontvangen. Kun je behalve geven, ook 

vragen en ontvangen? 

Aan het eind van het jaar, wanneer de oogst was binnengehaald, was het vroeger de gewoonte dat 

mensen ommegangen maakten over de kale velden en akkers. Dank voor de oogst en bescherming 

tegen kwade geesten gedurende de winternacht waren de motieven hiervoor. Er werd vuur gemaakt 

op de koude grond en er werden lichtjes rondgedragen. Het vee was binnengehaald en er brak een 

tijd aan van rust. 

Sint Maarten is het eerste lichtfeest van het jaar. Elk kind draagt een lichtje met zich mee, een 

kaarsje dat brandt in een knol of wortel: licht in de donkere aarde. Sint Maarten is het eerste 

lichtpuntje in een serie van lichtfeesten, die ons de lange winter doorhelpen, tot de dagen weer 
beginnen te lengen.  

We doen dit met een lampion van knollen die de aarde ons in de herfst zo rijkelijk levert. We zetten 

er een lichtje in en dragen het ‘licht’ ook innerlijk de komende tijd met ons mee... Volgende week 
zal er meer informatie komen over de St. Maarten optocht. 

Inez  

 

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 

 

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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