
 

 

 

Agenda: 

3 okt. 20.00 uur Klas 5 en 6, ouderavond met 

aansluitend: 

3 okt. 21.00 uur Stichtse bovenbouw, informatieve 

avond voor ouders van klas 5 en 6 en 

andere belangstellenden. 

4 okt. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

5 okt. 12.00 – 14.00 Boekenverkoop 

13 okt. vanaf 12.45 uur Tuinmarkt 

17 t/m 23 okt. Herfstvakantie! (Let op! Aansluitend aan de herfstvakantie een 

 studiedag!) 

24 okt. Studiedag (regionale Michaelconferentie), school is gesloten, leraren 

zijn naar Almere. 

 

 
 

 

 

 

 

BOEKENVERKOOP   Woensdag 5 oktober  12.00 – 14.00u 
 

(Kinderboekenweekthema Opa’s en Oma’s - Voor altijd jong! ) 

15 % Van de opbrengst hier is bestemd voor de schoolbibliotheek. 

 

Let op: in tegenstelling tot andere jaren slechts 1 mogelijkheid tot aankoop op school! 

Op school krijg je boeken tegen contante betaling (pinnen is niet mogelijk) direct mee. 

 

! 

Vanuit de Schoolleiding 
Terugblik feestweek 

Iedereen dank voor alle bijdrages aan de feestweek. Samen is het een geweldige week geworden! 

Dank ook voor alle persoonlijke cadeautjes en warme woorden voor mij persoonlijk!  

Er is zo veel moois om op terug te kijken dat we er voor gekozen hebben om een speciale jubileum-

bijlage bij dit weekbericht te doen met veel foto’s (dank Guy de Nooij!). 

Volgende week zullen we een link aan het weekbericht toevoegen zodat de foto’s ook door ouders 

gedownload kunnen worden. 

 

Informatieavond van de Stichtse bovenbouw 

Op maandag 3 oktober zal om 21.00 uur de Stichtse bovenbouw op de Vuurvogel komen vertellen 

over het voortgezette vrije school onderwijs. Deze avond is in eerste instantie bedoeld als 

kennismaking voor de ouders van klas 5 en 6, maar ouders uit andere klassen zijn zeker welkom.  

Er zal een medewerker van deze school het een en ander vertellen en er zullen ook een aantal 

leerlingen zijn die vanuit hun ervaringen vertellen over het volgen van het onderwijs op de Stichtse. 

Als je zin hebt om aan te sluiten dan ben je van harte welkom. 

 
 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 3 oktober 2016 

 



 

 

Hulp bij het Keuzeuur klas 4 t/m 6 

Vanaf woensdag 2 november start het keuzeuur weer voor klas 4 t/m 6. Kinderen kunnen voor een 

periode van 6 weken een keuze maken uit een aantal activiteiten/workshops die zij dan 6x op 

woensdag van 12 tot 13u volgen. De afgelopen jaren werden deze activiteiten naast de leerkrachten 

ook door ouders geleid. Dat was een welkome bijdrage die we graag weer zouden activeren! Dus is 

er als ouder een activiteit die je graag in workshopvorm 6X met leerlingen uit klas 4 t/m 6 zou willen 

doen meld je dan graag aan!! Je kunt zelf aangeven met hoe veel leerlingen je zou willen/kunnen 

werken. Schroom niet als je iets in de aanbieding hebt wat misschien niet direct voor de hand ligt 

want juist een grote variatie maakt dit uur tot een succes. Twijfel je… neem even contact op voor 

overleg! Aanmelden graag bij Sonja: 0650730108 of schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl  

 

Vanuit de klassen 
Feestweek 

We hebben een geweldige feestweek achter de rug: bijzonder mooi om alle kinderen van de school 

in de piste te zien, met vele ouders er omheen, en een gezellige feestavond de dag ervoor.  

De kinderen hebben bij de afsluiting vrijdag als jubileumgeschenkje allemaal een ecologisch 

milieuvriendelijk Vuurvogel rugtasje meegekregen als cadeautje, bijvoorbeeld te gebruiken als 

gymtasje.  

 

Zonder de hulp van de juffen en meesters, bakkers, hapjes makers, opbouwers, afbouwers, 

muziekmakers, afwassers, barvrouwen, schminkers, cameraman- en vrouwen hadden we het niet 

kunnen waarmaken. Grote dank voor de inzet van eenieder die heeft bijgedragen aan deze 

feestelijke week! 

Chris 

 

OP DONDERDAG 13 OKTOBER LAATSTE TUINMARKT 

volgende week, dit keer op donderdag vanaf kwart voor 1 kunnen jullie allerlei producten uit de 

moestuin van school uitgestald zien op het schoolplein. 

Het is die middag het tuinlesuur van de 6e klas en zij zijn dit keer verantwoordelijk voor de verkoop.  

Ze hebben zelf zuurkool gemaakt en ook zal er aardappelsalade te koop zijn. Wellicht nog wat losse 

aardappelen, pompoenen en moesappels. 

Pompoenen zullen ook verwerkt worden tot een lekker soepje. Bosjes kruiden werden geplukt en 

gedroogd. 

Er zal weer kruidenthee en vliersap geschonken worden. 

 

Dat kan in ruil een kleine of grote bijdrage. Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met 

de financiële bijdragen sparen we voor de aanschaf van materialen om de tuin kwalitatief omhoog te 

brengen. 

 

De leerlingen van de 4e klas hebben vorige week  vrijdag het marktje voorbereid en achter de kraam 

gestaan. ze hebben met gebak van eigen gedorst en gemalen graan en de popcorn bijna 90 euro bij 

elkaar verkocht! 

 

Via de klasseouders van klas 6 en de leerlingen zelf zullen we op zoek gaan naar ouders die zich 

bereid vinden om te helpen. Het opruimen zal door de leerlingen zelf gebeuren. 

Neem alsjeblieft losgeld mee om de verkopers de kans te geven het geldrekenen te oefenen. 

 

Juf Marijke, coördinator tuinwerkzaamheden en leerkracht. 

 0627238112. 

 

 

 

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.  
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http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl


 

 

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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