
 
 

 

Agenda: 
 
12 april 13.30 uur   Schoolvoetbaltoernooi 
     meisjes klas 3 en 4, jongens klas 3 
13 april  8.15 – 8.30 uur   Ouderkoor zingt in de zaal  
14 april Goede vrijdag iedereen vrij   
17 april Tweede Paasdag iedereen vrij 
19 april 13.30 uur Schoolvoetbaltoernooi   
  jongens van klas 4 en 

jongens en meisjes klas 5 en 6. 
17 mei ‘s avonds    Klas 4,5 en 6, Kooroptreden 
   
Vanuit de Schoolleiding  
Paasliederen 
Vanmorgen heeft iedereen kunnen genieten van het ouderkoor dat paasliederen in de zaal zong. 
Donderdagochtend van 8.15 tot 8.30 zingt het ouderkoor nogmaals in de zaal. U wordt van harte 
uitgenodigd om te komen luisteren. Alle kinderen en ouders die willen luisteren gaan eerst naar de 
zaal, zij die niet willen luisteren vragen we om tot 8.30u op het plein te blijven zodat binnen rust en 
aandacht voor de zangers is. 
 
Herhaling: Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 
Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er is na de 
meivakantie weer ruimte voor een nieuwe cursus voor beginners!  
Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 
kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 
natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat 
hierbij centraal.  
De lessen zullen worden gegeven op school in een van de kleuterlokalen en duren een uur. Lestijden 
in overleg met elkaar. De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  
 
Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 
contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642.  
 
Vanuit de klassen 
Koningsspelen 
Vrijdag 21 april doen de klassen 1 tot en met 6 mee aan de koningsspelen. We gaan dan naar 
sporthal Hoenderdaal om veel te bewegen en te sporten met elkaar. 
Zaalschoenen of euritmietjes en sportkleding graag meenemen.  De kleur van de koningsspelen is 
oranje, dus oranje kleding zou leuk zijn. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats voor de meisjes van klas 3 en 4, en de jongens 
van klas 3. De deelnemende kinderen nemen zelf extra brood mee, voor drinken en een 
versnapering wordt gezorgd. Ook nemen zij een sportbroekje, schoenen en mogelijk 
scheenbeschermers mee. De wedstrijden duren tot ongeveer kwart voor vijf voor de jongens en tien 
over vier voor de meiden, waarna eventueel de kruisfinales worden gespeeld. De prijsuitreiking volgt 
dan rond 18.00 uur. Komen de kinderen niet in de finales, dan mogen zij uiteraard eerder naar huis. 
Er is een partytent van onze school op het terrein aanwezig, herkenbaar aan de Vuurvogelvlag, die 
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geldt als verzamelplaats. De kinderen krijgen een t-shirt van school die aan het einde van de dag bij 
de tent kan worden ingeleverd.  
 
Herhaling: Pleeggezinnen gezocht voor jonge zaailingen 
Omdat ik in de meivakantie een week wegga zoek ik voor al de gezaaide plantjes in de meivakantie  
opvang. De meeste kunnen al buiten staan maar met nachtvorst even naar binnen. 
Het gaat om de zonnebloemen van klas 1,3 en 5; mais; courgettes; pompoenen en veel bloemen. 
Willen jullie mij helpen, bel dan even dan maken we een afspraak. Ik ben van plan op woensdag en 
donderdag van de laatste week voor de vakantie alles mee te brengen en over te dragen. 
Verder vraag ik potas uit de houtkachel. Nu het warmer gaat worden veeg je wellicht de haard eens 
uit. Heb je ongeverfd hout gestookt dan is deze as ideaal voor de composthoop en het 
aardappelland. In de schoolschuur staat een rode bak waar het in kan.  
Dank alvast! Juf Marijke tuinbouwleerkracht (tel 0627238112) 
 
Vanuit de ouders 
Gezocht: schildpadpak 
Voor de musical van klas 6 zijn we op zoek naar een schildpadpak. Volgens mij heb ik er een kind 
mee zien lopen tijdens carnaval ... Klopt dat? En zo ja, zouden wij het mogen lenen? We horen het 
graag, ook als je niet het pak, maar wel een tip hebt  ;-)  Alvast bedankt!  
Namens het kledingteam, Roos (0646732810 
 
Vaders gezocht voor schoolvadervoetbaltoernooi. 
Op de dinsdagavonden 30 mei en 6 juni wordt weer het jaarlijkse schoolvadervoetbaltoernooi 
gehouden op de velden van FC Driebergen. Vorig jaar was een team van de Vuurvogel na jarenlange 
afwezigheid weer present en ik hoop dat deze traditie in stand kan worden gehouden.  
Maar vorig jaar leverde niet alleen een troostvolle laatste plaats op, maar werd ook gekenmerkt 
door nogal wat blessureleed: van gebroken been, gescheurde knie en spier, tot gekrenkte trots!  
Daarom nu een bijtijdse oproep voor enthousiaste en voetballende vaders. Om ruim tevoren te 
kunnen werken aan wedstrijdritme, fitheid en teamspirit.  En om in onderling overleg samen alvast 
een paar weken vooraf te trainen. Graag opgeven bij ondergetekende. Ik hoop weer op voldoende 
sportieve vaders. En uiteraard trouwe supporters tijdens de speelavonden. 
 
Hartelijke groeten Wouter de Waal (vader van Stijn klas 5) 
Opgeven via WhatsApp 06-44822753 of wjdewaal@gmail.com.   
 
Inschrijving avondvierdaagse 
Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 12 
juni t/m donderdag 15 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 
lopen per avond 10 kilometer. De kinderen hebben vandaag de inschrijfbrief meegekregen (hij zit 
ook als bijlage bij het weekbericht).  
Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,00 tot UITERLIJK VRIJDAG 21 
APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  
Net als vorig jaar lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 
begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen 
lopen. We gaan er vanuit dat alleen de ingedeelde begeleiders met de groep mee te lopen.  
Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen 
achter aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie 
www.avondvierdaagsedriebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 
Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  
 
De commissie Avondvierdaagse 
Bart Wagemakers 
Roger Koenen 
Patrick Defaix  
Siebe-Geert de Boer  
Marleen Bloemendal 
Stef Böger (stef7@xs4all.nl; 06 – 29 57 07 18) 
 

 
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 
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