
  
Agenda: 

10 juni   GEEN SCHOOL   Studiedag personeel 

13 en 14 juni Vakantie!!! 

16 juni  20.00 uur    Kleuters, ouderavond in de zaal 

20 juni  20.00 uur (inloop 19.45 uur) Klas 4, ouderavond 

24 juni  17.00 uur    Viering Sint Jansfeest met de hele school 

27 juni  19.45 uur    MR vergadering 

 

Vanuit de MR 
Herhaling: Oproep kandidaten oudergeleding MR 

Vanwege vertrek en/of einde zittingsduur van de huidige ouderleden van de medezeggenschapsraad 

(MR), vragen we of er ouders zijn die zich kandidaat willen stellen voor deze functie. Elke 

ouder/verzorger van een kind op De Vuurvogel mag zich kandidaat stellen, door ons vóór vrijdag 10 juni 

(per mail) een korte motivatiebrief te sturen. Als lid van de MR ben je vooral een kritisch en constructief 

klankbord voor de schoolleider en het bestuur op beleidsmatig niveau. Je praat jaarlijks in ieder geval 

mee over de begroting, de ouderbijdrage, de personeelsformatie, het jaarplan en jaarverslag. Komende 

tijd zal ook de huisvesting regelmatig op de agenda staan, en als MR mag je ook zelf agendapunten 

aandragen waarover je met het bestuur en de schoolleider in gesprek wilt gaan en advies wilt geven. De 

MR vergadert in principe maandelijks (ca. 9 x per jaar) op maandagavond.  

Heb je interesse en wil je meer informatie, om te weten of het iets voor je is, spreek dan één van de 

huidige MR-leden aan of mail ons via mr@devuurvogeldriebergen.nl.  

De huidige MR-leden zijn:  

Ronald Monster (voorzitter, vader van Annebelle – klas 6 en Emilie – klas 4)  

Jentine Halsema (moeder van Julian – klas 6; Roma – klas 5; Naomi – klas 3 en Tobias – kleuterklas A) 

Michiel Nouwens (vader van Tristan – klas 1 en Feline – kleuterklas A) 

Chris Cornelisse (leerkracht klas 4) 

Maarten van Beuningen (secretaris, remedial teacher) 

 

Vanuit de klassen 
Houtbewerking 

kleuterklas A,B en C. 

De laatste dieren van dit schooljaar worden geboren! Daarna ronden we met de kleuters die de overstap 

gaan maken naar de eerste klas de houtbewerking af met een eindproject,  een kabouter die op reis 

gaat. Maar nu nog de laatste stevige hand aan de dieren zodat ze al grommend springend en waggeld 

mee naar huis kunnen.  

Links: Een stevige krokodil met een echte grijpbek 

Rechts: Een statige leeuw met volle manen. 
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Links: Een hele lange slang! 

Rechts: Een waggelende pinguïn die in het hoofd niet  gemaakt kon worden. Maar gaande weg toch echt 

geboren kon worden! 

Liesbeth Brands-Hospers 

 
 

 

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 

 

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  

 

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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