
  
Agenda: 
 

22 sept. 20.00 uur Klas 1, ouderavond 

23 sept. 13.00 uur Schoolplein, verkoop schooltuinproducten 

en proeverij 

23 sept. 13.00 uur Schoolplein, verkoop schooltuinproducten 

en proeverij 

29 sept.  Michaëlfeest 

 

Vanuit de schoolleiding 
Inspectie op bezoek 

Deze week zal de schoolinspectie op dinsdag en donderdag in de school aanwezig zijn. Dit is het gewone 

4-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. De laatste keer dat we dit onderzoek hadden was in februari 2011. 

De inspectie bezoekt alle klassen, spreekt met alle medewerkers, het bestuur, een aantal ouders en een 

aantal leerlingen. Verder doen zij dossieranalyse. De kwaliteitsgebieden waar de inspectie zich in het 

huidige nieuwe toezicht kader op richt zijn: onderwijsresultaten, het onderwijsproces, schoolklimaat en 

veiligheid en kwaliteitszorg en ambitie. 

Vanzelfsprekend zullen we het oordeel en de bevindingen van de inspectie met de ouders delen! 

 

Vanuit de klassen 
BERICHT UIT DE SCHOOLTUIN: 

Afgelopen week hebben leerlingen uit de 1e klas de aardappelen geoogst en gesorteerd; uit de 3e 

pompoensoep gekookt; uit de 5e appels geplukt en uit de 4e klas al hard gewerkt om de laatste 

pompoenen, wortels, zaden en kolen te oogsten. Zij zullen dit woensdagochtend nog verwerken 

(popcorn en koolsalade) en klaarzetten om tegen 1 uur jullie weer te laten genieten van al dat moois en 

lekkers uit de tuin. 

Er is zelfs koek gebakken van ons zelf verbouwde, gedorste en gemalen rogge! 

Tot woensdag! 

Tip: neem je  losgeld mee om de verkopertjes uit klas 4  de kans te geven het geldrekenen te oefenen? 

Het kraampje staat er van 13 u tot 13.45 u. 

Juf Marijke, coördinator tuinwerkzaamheden en leerkracht. 

 
Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 21 september 2015 

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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