
  
Agenda: 
 

6 oktober 20.00 uur VOS ouderscholing 

19 tot en met 26 oktober! Herfstvakantie (let op maandag 26 oktober 

is ook vrij voor de leerlingen ivm de 

Michaëlconferentie, regionale studiedag, 

waar het hele team aan mee doet) 

 

 
Vanuit de schoolleiding 
Driebergse ouderavond 

Voor het 3e jaar op rij organiseren de Driebergse basisscholen een gezamenlijke thema-avond voor de 

ouders van alle basisschoolleerlingen in Driebergen. Dit jaar op 3 november op de Valkenheuvel (de 

vorige 2x was het op onze school). De lezing dit jaar wordt gegeven door Willem de Jong, de schrijver 

van het boek: Het verwende kind syndroom. De lezing gaat over de complexiteit van opvoeden. Zie voor 

meer informatie en hoe je je moet opgegeven voor deze avond in de bijlage van dit weekbericht. 

 

BSO gaat verhuizen 

Onze school is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid. We zijn van 2 kleuterklassen naar 3 kleuterklassen 

gegroeid en we hebben veel zij instromers. Ook het kinderdagverblijf en de BSO zijn flink gegroeid. We 

zijn er trots op dat veel mensen voor onze “brede” school kiezen. Voor ons is het de uitdaging ieder kind 

zijn eigen plek te bieden in ons gebouw. Op dit moment is de ruimte te klein om de drie onderdelen van 

onze brede school te huisvesten. Daarom is in goed overleg besloten dat de BSO tijdelijk een andere 

ruimte zoekt. Dat de BSO verhuist, lag het meest voor de hand. We willen alle schoolklassen in het 

zelfde gebouw houden en de Kinderopvang heeft al een extra locatie bij de Kinderboerderij. We gunnen 

BSO kinderen daarnaast ook echte vrije tijd na school en in onze visie kan dat ook op een andere 

locatie. Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat alle drie de organisaties uiteindelijk samen in 1 gebouw 

zitten! Ondanks dat het KDV gedeeltelijk en de BSO dadelijk niet in het schoolgebouw zitten, gaan we 

verder met het implementeren van een brede school visie. Onderdeel daarvan is het makkelijker maken 

van aanmeldingen en uiteindelijk willen we komen tot een doorlopende leerlijn. 

 

Vanuit de conciërge/administratie 
Michaëlfeest 

Wij willen graag alle ouders bedanken die geholpen hebben met het Michaelfeest. 

De jaarfeestgroep 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 5 oktober 2015 



Wijzigen in telefoonboekje svp 

Wilt u wijzigen: klassenouder klas 5, Anne van Liere moet zijn Anne-Marijne Fliek, tel: 06-14401181 

Telefoonnummer van Librecht van Liere: 06-14401181 

 

Vanuit de klassen 
Schoolfotograaf 

Aanstaande donderdag komt de schoolfotograaf foto’s maken van klas 1 t/m 6. Mocht het erg slecht 

weer zijn, dan wordt dit verschoven naar een andere dag. 

 

Vanuit de VOS ouderscholing 

Herhaling: Mindfulness Met Kinderen: lezing van Eline Snel  

Op 6 oktober 2015 houdt Eline Snel een lezing over Mindfulness met Kinderen. Zij is onder meer bekend 

als auteur van o.a. Stilzitten als een kikker, mindfulnesstrainer, oprichter van de Internationale 

Academie voor Mindful Teaching en gastdocent aan het Radboud Universitair Medisch Centrum voor 

Mindfulness. 

 

Net als volwassen hebben ook kinderen vaak te maken met overvolle agenda’s en stress. Die constante 

druk resulteert in concentratieproblemen, niet goed kunnen slapen, zich moeilijk kunnen ontspannen of 

piekeren. Hun hoofd is vol en overprikkeld. Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen en om te 

gaan met de eisen van de 21ste eeuw? Eline Snel ontwikkelde daarvoor de methode ‘Aandacht werkt!’.  

 

Tijdens deze lezing zullen niet alleen de theorie achter deze methode en haar ervaringen op het gebied 

van mindfulness met kinderen, maar ook enkele praktische oefeningen die u samen met uw kinderen 

kunt doen, aan bod komen. 

 

Haar boek ‘Stilzitten als een Kikker’, een praktisch mindfulnessboek voor kinderen (5-12 jaar) en hun 

ouders is inmiddels in 27 landen verschenen en uitgegroeid tot een internationale bestseller. Vorig jaar 

publiceerde Eline de opvolger ‘Ruimte Geven & Dichtbij Zijn’ over mindfulness voor ouders van pubers. 

 

De lezing ‘Mindfulness met Kinderen’ start om 20:00 uur en vindt plaats in het gebouw van De 

Vuurvogel, Faunalaan 250 in Driebergen. Vanaf 19:30 is er inloop met thee en koffie. 

Kaarten zijn € 6,- euro per stuk en verkrijgbaar aan de deur.  
 
Vanuit ouders: 

Bewust en positief omgaan met straling maakt het verschil  

Een informatieavond op 29 oktober om 20u op de Vuurvogel 

Je ziet het niet, hoort het niet en proeft het niet. Toch is elektromagnetische straling bijna overal. 

Wanneer we mobiel bellen, internetten, televisie kijken, eten in de magnetron verwarmen of de 

babyfoon aanzetten. Zelfs als we slapen worden we omringd door straling afkomstig van bijv. wi-fi. Maar 

wat is er bekend over de mogelijke effecten van straling op onze gezondheid?  

Steeds meer mensen en instanties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie en Raad van Europa, 

maken zich zorgen over de effecten van straling. Er zijn duizenden wetenschappelijke onderzoeken die al 

aantonen dat straling negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid.  

Omdat we met z’n allen niet meer zonder draadloze communicatie kunnen én willen is straling vermijden 

al lang geen optie meer. Maar wat kunnen we wel doen?  

Tijdens deze informatie-bijeenkomst krijgt u van een stralingsdeskundige te horen hoe u bewust kunt 

omgaan met straling en er bovendien positief gebruik van kunt maken. Tevens vertelt een 

complementair therapeut (Mariëtte Barzilay, ouder van onze school)  over haar persoonlijke ervaring en 

ervaring vanuit haar praktijk. 

  



Vanuit de Bibliotheek 
Herhaling: Kinderboekenweek‼ 

Vanaf 7 oktober is het weer zover: de school mag zich weer onderdompelen in het leesplezier van de 

Kinderboekenweek! De vrouwen van de bibliotheekgroep gaan dit met veel enthousiasme en plezier 

vormgeven en willen de boekentafel iedere ochtend en middag open gaan doen. Graag zouden we hierbij 

wat hulp hebben. Op de grijze kast in de hal hangt een schema waarop je je kunt inschrijven. Alle hulp 

is welkom - laten we er opnieuw een heerlijk leesfeest van maken! 

 
Vanuit het kinderdagverblijf 
La Vita è Bella 

‘Nog éven van de zomer nagenieten in Italiaanse sferen’. Met dat idee in het achterhoofd, togen de 

kinderen van Kinderdagverblijf De Vuurvogel, hun ouders én hun leidsters op zaterdagmiddag 19 

september naar Landgoed Kraaybeekerhof.  

Elk jaar organiseert de oudercommissie van het kinderdagverblijf een gezellige middag voor de kinderen 

en hun ouders om elkaar op een informele manier wat beter te leren kennen. Dit jaar had de middag het 

thema ‘Italië’. De grote open schuur achter op het landgoed was versierd met Italiaanse vlaggetjes en 

ballonnen in de kleuren van de Italiaanse vlag en er was gezorgd voor een heuse pizza-oven!  

Na een rondwandeling over het landgoed onder leiding van de tuinman van Kraaybeekerhof konden de 

kinderen kettingen rijgen van vrolijk gekleurde pasta. Ondertussen werd de pizza-oven lekker warm 

gestookt door enkele enthousiaste vaders. Toen de stenen in de oven op de juiste temperatuur waren, 

mochten de kinderen bolletjes deeg uitrollen tot mini-pizza’s en deze naar eigen smaak beleggen met 

verse ingrediënten.  Terwijl de kinderen smulden van hun zelfgemaakte pizza’s, smulden de vaders en 

moeders van een heerlijk zelf gemaakt Italiaans buffet (alle ouders hadden zelf een Italiaans getint 

gerecht meegenomen!).  

Hoewel de temperatuur niet echt Italiaans warm was, was de sfeer dat wel degelijk! Het was een hele 

gezellige bijeenkomst en de ouders die elkaar voorheen alleen van gezicht kenden, weten na deze 

middag wat meer van elkaar dan alleen ‘dat is de papa/mama van…’!  

De oudercommissie van KDV de Vuurvogel 

Rosa, Bas, Angela, Robin, Mariken  
 

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  

 

Ouder-kindmiddag 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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