
 

 

 

Agenda: 

28 nov. 8.45 uur Schoolbibliotheek, rondleiding 

29 nov. 19.45 uur Klas 3, ouderavond 

5 dec. alle klassen om 13.00 uur vrij! Sinterklaasfeest 

18 dec. 20.00 uur Paradijsspel, voor ouders en 

  belangstellenden. 

22 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

  belangstellenden. 

23 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 23 december alleen van 

10.00 uur tot 11.00 uur op school voor het Kerstspel. 

24 december 2016 tot en met 8 januari 2017  KERSTVAKANTIE 

 
Vanuit de schoolleiding 
Schoenmaatjes 

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Al jaren doen we als schoolgemeenschap mee aan deze 

actie van EDUKANS. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle 

les: nl dat geven om een ander belangrijk is. (Dit was vandaag ook ons thema in het adventsverhaal 

tijdens de viering van klas 1 t/m 6!) Leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden krijgen een 

onvergetelijk cadeau! 

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 

leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor kinderen in arme 

landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

opvangcentra voor straatkinderen. 

 

Meedoen? Zo gaat dat: 

Vanaf vandaag liggen er in de hal van de school folders waarin precies beschreven staat hoe het 

meedoen aan de actie gaat. In iedere (versierde) schoenendoos doe je een bepaald basispakket 

(schriften, pennen, kleurpotloden, knuffel, tandenborstel, tandpasta en zeep) en daarnaast is er een 

heel aantal zaken waarmee de doos verder gevuld kan worden. Snoep, voedsel en oorlogsspeelgoed 

mag niet in de dozen. Op de doos plak je de sticker uit de folder om aan te geven of het voor een 

jongen of meisje is en welke leeftijd ongeveer. Ook zit er een machtigingsformulier bij met een 

vraag om een eenmalige bijdrage van 6 euro voor het transport van de dozen. 

Op 12 en 13 december verzamelen we in de hal van de school de dozen 

Dinsdag 13 december zal Sonja de dozen naar het landelijke inzamelpunt brengen. 

 
Vanuit de klassen 
Verkoop 

Komende woensdag verkoopt klas 6 na schooltijd lekkers voor de Sinterklaas. 

De opbrengst is voor hun kamp! 

 
 
 
 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 28 november 2016 

 



 

 

Chocolade voor het goede doel.  

Twee weken geleden heb ik in de hal chocoladerepen verkocht voor Stichting Watoto. Jullie hebben 

flink veel repen gekocht, heel erg bedankt. Ik heb ongeveer €170, - voor de straatkinderen in 

Tanzania opgehaald. Hiervan zullen schoolboeken worden gekocht.  

 

LET OP: helaas waren er veel letter repen uitverkocht en heb ik deze vervangen met een normale 

chocoladereep. Dat is ook 180 gram lekkere, slaafvrije chocolade! 

Je kunt je chocolade op donderdag 1 en vrijdag 2 december ophalen, als je nog niet hebt betaald 

graag contant geld meenemen. Tot dan! 

 

Groetjes Meike klas 4.  

 

Vanuit de ouders 
TROTS OP DE RESULTATEN TIJDENS SCHOOLZWEMTOERNOOI 2016 

Met een ploeg van 12 kinderen deed de Vuurvogel afgelopen zaterdag mee aan het zwemtoernooi 

voor scholen. Het werd een vrolijke en sportieve sportavond. Alle deelnemers hebben vol vuur 

gestreden, met hier en daar verassend snelle resultaten, zeker bij de jongste deelnemers: eerste 

klassers Olivier en Juno waren de snelste zwemmers in hun groep. Gefeliciteerd! 

Gezamenlijk heeft onze ploeg zo goed gezwommen dat we 5e van de 7 scholen zijn geworden. Met 

onze beperkte deelname was dat een onverwacht goede prestatie.  

Wil je alle resultaten terug zien, kijk dan op: 

http://dezwoer.nl/index.php/scholierenzwemtoernooi/uitslagen/26-november-2016/ 

Daarnaast ontvangt iedere deelnemer deze week een oorkonde op school.  

Ben je geïnteresseerd geraakt in deze leuke sport? Neem dan ook contact op met zwemclub de 

Zwoer (www.dezwoer.nl), dan kun je alvast een paar keer meetrainen! 

Veel dank aan alle begeleiders op de avond zelf!  

Sportieve groet, Geeske van Lunteren 

 

Vanuit de kinderopvang en bso 
Beste kinderen, ouders, opa’s, oma’s, (kinderopvang en school) collega’s en 

(school)bestuurders, 

Wij, Kinderopvang De Vuurvogel Driebergen (KDV en BSO), nodigen jullie van harte uit voor ons 

nieuwjaarsfeest waarin elkaar ontmoeten centraal staat. Een uitgebreide uitnodiging met 

informatie volgt later, voor nu: SAVE THE DATE donderdag 26 januari 2017 van 16.30 tot 19.30 

uur. 

 

Hartelijke groeten, 

Namens Kinderopvang De Vuurvogel Driebergen 

 

Sandra Hofhuis (buitenschoolse opvang) 

Mirte Madelief van Zundert (dagopvang) 

 
Vanuit de bibliotheek 
Rondleiding 

We vinden het fijn vinden te merken dat steeds meer mensen de weg vinden naar onze prachtige 

schoolbibliotheek, voor ouders/verzorgers geopend op woensdag en vrijdag van 08.30u tot 09.15u 

in de hal van school. Op vrijdagochtend is daar eveneens de verkoop van tweedehands (kinder- en 

volwassen)boeken, aangeboden voor een vrijwillige bijdrage. Geregeld bieden we rondleidingen aan 

voor mensen die meer over de bieb willen weten; waar zijn welke boeken te vinden, welke boeken 

worden er in welke klas gelezen, wat voor boeken staan er in de bieb, etc. De rondleidingen worden 

aangekondigd in de agenda van het weekbericht en vinden (eveneens) op verzoek plaats.  

Mocht je interesse hebben in een rondleiding, heb je vragen/opmerkingen of wellicht een verzoek 

voor een boek dan horen wij dat graag. Wij wensen jullie van harte welkom in de schoolbibliotheek!  

Het biebteam  

 
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 

http://dezwoer.nl/index.php/scholierenzwemtoernooi/uitslagen/26-november-2016/
http://www.dezwoer.nl/
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

 

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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