
  
Agenda: 

19 april   19.00 uur Klas 4, toneelstuk voor ouders en belangstellenden. 

22 april     Koningsspelen klas 1 t/m 6 

25 april t/m 8 mei    Meivakantie! 

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

13 mei     Pinksterfeest 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 schoolleiding 
Geef de Speelweek toekomst! 

Bij het afgelopen directeurenoverleg van alle basisscholen in Driebergen was de organisatie van de 

Driebergse Speelweek te gast. De Speelweek is een week vol sportieve, sociale en creatieve activiteiten 

in de laatste week van de zomervakantie voor alle kinderen van 4 tot en met twaalf jaar, 

basisschoolleerlingen dus.  

Ook van onze school doen veel leerlingen mee aan deze week. Het is een mooie plaats waar kinderen 

van heel Driebergen elkaar school overstijgend kunnen ontmoeten. 

Dit jaar zal de ontmoeting extra zichtbaar worden: eind juni zal een ‘Olympisch’ vuur van school naar 

school trekken als aftrap voor de 48e Speelweek met als thema Olympische Spelen.  

De Speelweek bestaat al vanaf 1969 en om de Speelweek de komende jaren te kunnen blijven 

organiseren, is de organisatie opzoek naar een nieuwe generatie vrijwilligers van ouders/verzorgers met 

kinderen uit de kleuterklassen t/m klas 3. Naast helpende handen tijdens het evenement zoekt de 

Speelweek ook ouders die mee willen denken over de toekomst van de Speelweek. Daarom organiseert 

de Speelweek een informatiebijeenkomst: 

 

Woensdag 25 mei van 20:00 uur tot 21:00 uur in basisschool Dolfijn, Weidestraat 1, Driebergen. 

 

Koningsspelen klas 1 t/m 6 

Vrijdag 22 april zijn de koningsspelen, een landelijke sportdag. Wij als school doen hier ook aan mee.  

Onze gymleerkrachten Hilbert en Marijke organiseren deze activiteit voor de leerlingen van klas 1 t/m 6. 

De klassen 1-3 gaan van 11.00-12.30 uur sporten in de Sporthallen van de Hoenderdaal.  

De klassen 4-6 zijn hierna aan de beurt en die sporten van 13.00-14.30 uur.  

De kinderen kunnen gewoon op school opgehaald worden. Er wordt voor gezorgd dat de kinderen 

ongeveer 14.30 uur weer op het schoolplein zijn. 

Zou u, als ouders, er voor willen zorgen dat u kind of kinderen hun gymspullen meenemen? 

We gaan er een sportieve feestelijke activiteit van maken. 
 

Vanuit de klassen 
Gevraagd: ouder-musici voor het pinksterfeest 

Vrijdag 13 mei vieren we vanaf 9 uur op school weer ons pinksterfeest. Daarbij voeren de kleuters en 

een aantal klassen dansen op rond de meiboom, begeleid door een klein orkestje. We hebben in ieder 

geval een accordeon en een altviool als basis. Speel je een muziekinstrument, kun je van blad spelen en 

zou je die vrijdag kunnen meespelen, laat het me weten. Dan overleggen we even of het zou passen. 

Maarten ( mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 18 april 2016 
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Vanuit de ouders 

REMINDER TRAINING SCHOOLKORFBAL 

Voor klas 2, 3 en 4 is er vanmiddag een 1e training als voorbereiding op het schoolkorfbaltoernooi in 

mei. Jullie zijn welkom op de Dalto-velden aan de Woerd om 1445 uur. eindtijd is 16.00 uur.  

Trainers Robin Meerman (Dalto) en Floor Böger (Dalto en oud-leerling) staan voor jullie klaar. 

Ouders zorgen zelf voor vervoer van en naar het veld.  

 

Tot vanmiddag, 

Groet van Geeske en Ellen (06-45923630) 

 

Inschrijving avondvierdaagse (HERHALING) 

Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 6 juni 

t/m donderdag 9 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 DONDERDAG 21 

APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  

 

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). 

 

In de bijlage zit nogmaals het inschrijfformulier, mocht het formulier thuis niet zijn aangekomen. 

 

De commissie Avondvierdaagse 

Bart Wagemakers, Roger Koenen, Patrick Defaix, Thijs Regtuijt,  

Marleen Bloemendal (bloemendalmarleen@gmail.com; 06 40 77 32 25) 

Stef Böger (stef7@xs4all.nl; 06 – 29 57 07 18) 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi 2016 FC Driebergen 
Prachtige 2e plaats klas 3 
Op 13 april stond voor klas 3 het schoolvoetbaltoernooi op het programma. De jongens rolden via twee 
overwinningen (4-1 en 3-1) en een 1-1 gelijkspel soepeltjes  door de poulefase, en ook de halve finale 
werd gewonnen (2-1): naar de finale! Daarin was De Kring oppermachtig, maar het was geen schande 
om van dit met afstand sterkste team van het toernooi te verliezen (0-5). Derhalve een prima tweede 
plaats voor klas 3, en dat leverde weer een beker op voor de prijzenkast van De Vuurvogel (en een 
‘bordesscene’ de volgende ochtend op school). Goudhaantje van het team was Lukas van Aert, die maar 
liefst 6 doelpunten scoorde. Voor de coaches, ouders en juf Maike (langs de kant) was het leuk te zien 
hoeveel plezier de jongens van klas 3 deze zonnige woensdagmiddag met elkaar hebben gehad.  

 

 
 
20 APRIL: KLAS 4, 5 EN 6! 
Op 20 april staan de overige vier teams (jongens klas 4, meisjes klas 5 en jongens klas 5, en gemengd 
klas 6) aan de aftrap. Het programmaboekje met het toernooischema is hier te downloaden: 
http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2016/04/boekjeschoolvoetbal2016.pdf  
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ALGEMENE TOERNOOI-INFORMATIE  
Verzamelen op het schoolplein, direct na school. Klasgewijs lopen naar de Vuurvogeltent op het complex 
van FC Driebergen 
Aanvang eerste poulewedstrijden: 13:30 u., finales: 17:42 u, prijsuitreiking: rond 18 u 
Tenue er zijn voor alle teams gele Vuurvogelshirts, maar neem wel zelf een broekje, sokken, 
scheendekkers, een trainingsjasje en voetbalschoenen mee 
Eten en drinken voor fruit, drinken en een versnapering wordt gezorgd. Zorg zelf eventueel voor een 
lunch en een (met water) gevulde bidon 
Ballen zelf meenemen als je tussen de wedstrijden even wilt voetballen 
 
LAATSTE OPROEP: HULP OUDERS GEVRAAGD! 
Alle hulp van ouders om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen is welkom. Als er ouders zijn die de 
Vuurvogeltent kunnen en willen opbouwen en beheren, of een team (mee) willen begeleiden, laat het 
weten door een e-mail te sturen naar leonbijnsdorp@gmail.com of (wjdewaal@gmail.com. Verder is 
het natuurlijk leuk als er zoveel mogelijk ouders (en juffies en meesters) aan de zijlijn de jongens en 
meisjes komen aanmoedigen. Aan het weer ligt het niet, want ook a.s. woensdag belooft qua zon en 
temperatuur een mooie dag te worden. Hopelijk tot dan!  

 
SAMENSTELLING TEAMS 
Klas 4: Nijs, Silvijn, Daniel, Stijn, Joep, Tiuri, Raphael, Tijn, Jos, en Pim (veld 4A en 4B) 
Klas 5 (jongens): Florian, Librecht, Finn, Milan, Teun, Lukas, Xavier, Sam, Rijk, Bodhi, Jonas en Aren 
(veld 1 en 2) 
Klas 5 (meisjes): Julia, Flora, Frederique, Fama, Iris, Emma, Janna, Sterre, en uit klas 4:  Marilieke, 
Johanna en Polleke (veld 3A) 
Klas 6 (gemengd): Boudewijn, Joram, Douwe, Senna, Sydion, Lelie, Rosemarie, Joep, Julian, Hugo, Dre, 
Loic, Maud en Madelief (veld 2) 
 
COACHES/BEGELEIDERS 
Klas 4: Wouter de Waal, Lars Klein, Anneke Verkuil 
Klas 5: Michiel Borgers, Rene Slotboom (meisjes), Geeske van Lunteren 
Klas 6: Paul Winsemius 
 
De Vuurvogel-toernooicoördinatoren,  
Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 

 

Toneelspelers gezocht  

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 9 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) 

 

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 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

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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