
 

 

 

Agenda: 

8 sept. 20.00 uur (inloop 19.45 uur)  Kleuterklassen, ouderavond 

13 sept. 20.00 uur  Klas 4, ouderavond 

19 sept. 19.45 uur  Klas 3, ouderavond 

 
Vanuit de Schoolleiding 
Al 25 jaar bouwen we op de Vuurvogel bamboefluiten met hulp van het bamboefluitengilde. We 

(ouders in voorbereiding op 5-12) bouwen sopraanfluiten voor in de klassen. Voor leerlingen en 

ouders die het leuk vinden om voor jezelf een fluit te bouwen en die ook verder willen dan een 

sopraanfluit maken we graag gebruik van een aanbod van onze juf van het fluitengilde voor de 

volgende cursus: 

 

Bamboefluit bouw cursus 

 Wat kan je bouwen? 

- Een tenor fluit. Hierop zitten de noten op de zelfde plaats als op je sopraan , maar hij klinkt een 

octaaf lager. Je hebt alleen wel handen nodig die groot genoeg zijn om de gaatjes te bereiken. 

of 

- Een alt fluit. Hierop zitten de noten niet op dezelfde plaats als op je sopraan, maar  een ‘hand’ 

lager. Deze fluit klinkt lager dan de sopraan, maar hoger dan de tenor. Je kan deze ook bespelen als 

je handen nog niet zo groot zijn. 

Of 

- een sopraanfluit. Speel je nog op een leenfluit van school, maar wil je een eigen fluit, dan kan je 

die komen bouwen. 

Naast het bouwen ga je je fluit ook mooi versieren. 

Wanneer? 

Op  dinsdag van 15.00-16.30 uur in het handenarbeid lokaal van de Vuurvogel. 

Een tenor of alt bouwen duurt  10 weken. Een sopraan 7à 8.  

Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 personen) starten we op dinsdag 13 september. 

Kosten 

Een alt of tenor bouwen kost € 100,- 

Een sopraan € 70,- 

Opgeven 

Je kan je opgeven bij: hettyvangeene@hotmail.com 

Opgeven voor 9 september. 

 

Groeten van de ‘fluitenbouw juf’ Hetty van Geene 

 

Vanuit de ouders 

Open podium theater-avond "Voor Ouders door Ouders" op donderdag 29 september 

vanaf 19.30 uur in de aula van de Vuurvogel. 

Tijdens deze avond midden in de 40 jarige jubileumweek van de Vuurvogel is het de bedoeling dat 

ouders zeer laagdrempelig in de gelegenheid worden gesteld om alleen of met andere ouders 

gedurende 3-5 minuten een klein optreden te verzorgen. Een uitloop van het optreden is mogelijk 

naar gelang het aantal aanmeldingen door ouders. 
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Een klein optreden kan van alles zijn: het oplezen van een mooi gedicht, een circus-act (thema van 

de jubileumweek is: Circus), het zingen van een liedje, een instrumentaal optreden, een dans, een 

stand-up comedy act of een mop, een theatersport-optreden waarbij het aanwezige publiek ter 

plekke bepaalt wat de optredende ouder mag uitbeelden of iets ander bijzonders. 

 

 En iedereen die optreedt verdiend een applaus. Zelfs als de optredende a-muzikale ouder alleen 

"Het Vader Jacob" aan de hand van een piano ten gehore kan en wil brengen. Maar we zien 

natuurlijk ook graag ouders met een creatief beroep in de theaterwereld een klein optreden 

verzorgen. Het is spannend om deze avond te organiseren en hopelijk wordt het een groot succes 

waardoor deze activiteit wellicht jaarlijks terug zal keren. Het is kort dag, want er zijn nog maar 23 

oefendagen te gaan en we roepen alle ouders in aanloop naar de 29e op om hun verborgen talenten 

op de zolderkamer te oefenen en aan elkaar te tonen. Artistieke indeling van de 

optredens vooralsnog alleen in handen van pianist Pieter Koning. We hebben nog ouders nodig 

voor de presentatie van de avond, de coördinatie van catering (zelf gebakken heerlijkheden), 

een coördinator muziek/geluid/licht en voor het opbouwen vooraf en het opruimen van de aula na 

afloop van de avond. Leiding van de podium theater-avond in handen van Edwin van Rossum, maar 

hij zou dat graag delen met anderen. Hij is per e-mail te bereiken via edwinvanrossum@hotmail.com 

of bel naar 06-44194155. 

 

WOENSDAG WEER  14 september TUINMARKT 

Volgende week woensdag kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school uitgestald zien 

op het schoolplein. 

Je zult vol bewondering zijn wat er allemaal te vinden was afgelopen week. 

We hebben met veel plezier geoogst en ons verbaasd over wat er allemaal verstopt zit tussen het 

blad 

 

Wil je wat proeven of meenemen ? 

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 2e klas zullen  het marktje voorbereiden en achter de kraam staan. 

Enorme courgettes zullen verwerkt worden tot een lekker soepje. Bosjes bloemen worden geplukt. 

Er zal kruidenthee en vliersap geschonken worden, er zullen selderij, (snij) bieten, kolen en kruiden 

zijn. 

 

Tip: neem  losgeld mee om de verkopertjes de kans te geven het geldrekenen te oefenen. 

Het kraampje staat er van 13 u tot 13.45 u. 

 

Op vrijdag 23 september is er weer een kraam. Deze is na school om 14.30 u. Dan zouden we graag 

met de 4e klas verkopen. We hebben dan rogge gedorst en gemalen zodat er kruidkoek gebakken 

kan worden. Wie komt bij mij in die week een zakje meel halen om dit op zich te nemen? Mijn telnr 

is 0627238112. 

 

Ook volwassenen die op de woensdag  om 12.45 u wil meehelpen met opzetten en een uurtje later 

wil helpen met opruimen worden van harte uitgenodigd om zich bij mij bekend te maken via dit 

nummer. Ook op de vrijdag 23 zijn extra handen zeer gewenst. Laat het maar weten! 

Tot woensdag?! 

 

Juf Marijke, coördinator tuinwerkzaamheden en leerkracht. 

m.heunks@devuurvogeldriebergen.nl   

 

Vanuit de bibliotheek 

NIEUWE BOEKEN IN OUDERBIBLIOTHEEK 

 

Boodschap aan elkaar/André Droogers : gids voor een zingevingsgesprek 

tussen generaties. 2016. 

Boodschap aan elkaar nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan. 

Gelovigen en atheïsten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en 

twijfelaars, zoekers en vinders - allemaal komen ze in dit boek aan het woord. 

Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat. ANDRÉ 

DROOGERS (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. 

Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. 
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Kan lijden zinvol zijn?/Reneé Zeylmans.2013. 

Woorden vinden om over leed en verdriet te schrijven, en om vervolgens warmte 

en liefde toe te voegen aan die woorden is een worsteling! Er is zoveel leed in de 

wereld en in ons persoonlijk leven. Zien we nog toekomst? Is het niet vaak zo dat 

we in onze diepste wanhoop de 'hemel' om hulp smeken? Merken we het ook op als 

die hulp ons gegeven wordt? Moeten we door het lijden heen om 'ziende' te worden 

zodat we ons aardebestaan in een breder verband kunnen plaatsen tot over de 

dood heen?  

 

 

 

Leerrijpheid: van kleuterklas naar groep 3/klas 1/ Lois Eijgenraam. 2016. 

Motorische ontwikkeling, tanden wisselen, beginnende geletterdheid, dominantie, 

de kindertekening, lateralisatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling...Op veel 

(vrije)scholen wordt door de kleuterleerkracht, intern begeleider en anderen met 

grote aandacht gekeken naar kleuters die de overgang van de kleuterklas (groep 

2) naar klas 1 (groep 3) gaan maken. Dit boek beschrijft voor ouders en andere 

opvoeders waar scholen naar (kunnen) kijken bij kleuters tijdens het proces van 

het vaststellen van de leerrijpheid.  

 

 

 

 

Smullen zonder suiker! gezonder leven, natuurlijk gezoet/Karlijn 

Smeets. 2015. 

Meer dan 30 heerlijke makkelijk te maken recepten, gezoet met natuurlijk 

suikers zoals; dadels, honing, ahornsiroop, kokosbloesemsuiker en meer... 

Recepten van ijs tot taart, cupcakes, snoep en koek! Zoete recepten met 

gezonde ingrediënten die je niet meteen zou verwachten, wat denk je 

bijvoorbeeld van courgette of bietjes in een cake?  

 

 

 

Vanuit de BSO 
Yogales 

Vanaf oktober 2016 wil BSO de Vuurvogel een workshop van 6 weken Yoga gaan aanbieden op de 

donderdag. In samenwerking met De Schatwaarder gaan we op donderdag van 15.45-16.45 uur 

yoga doen met de kinderen die zich inschrijven. Er waren na de yoga lessen die we op 2 

donderdagen gegeven hebben erg veel belangstelling. 

 

Deze workshop zal € 60,- gaan kosten dit bedrag gaat naar Yoga lerares Ingrid Buijs van de 

schatbewaarder. Dit is per keer € 10,- 

 

Lonneke, 

Vuurvogel@bsowijs.nl en info@bsowijs.nl 

   

 

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  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 
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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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