
 
 

 

Agenda: 
12 t/m 15 juni    Avondvierdaagse 
16 juni Vrije dag voor alle leerlingen Studiedag leraren 
23 juni start 17.00 uur   Sint Jan 
4 juli       18.30 uur               klas 5, uitvoering toneelstuk 
 
 
Van de Schoolleider 
In de afgelopen periode is weer zorgvuldig gekeken welke leerkracht volgend jaar welke klas zal 
begeleiden.  
Nog niet alle aanvullende dagen zijn al aangevuld in de klassen waar de leerkrachten niet alle dagen 
werken, maar het volgende is inmiddels besloten: 
 
Kleuterklas A: Miranka van Wankum 
Kleuterklas B: Inez Sarens 
Kleuterklas C: Floortje van Riet en Bente Borgers  
Kleuterklas D: Nelleke de Nooij 
Klas 1: Fionna Hage 
Klas 2: Maike Klaassen  
Klas 3: Henk Kranenburg 
Klas 4: Yvette van Eerten  
Klas 5: Josine Vader 
Klas 6: Chris Cornelisse 
 
Zo snel het totale plaatje ingevuld is zal dit ook in het weekbericht gemeld worden. 
 
Vanuit de klassen 
Sint Jansfeest 2017 

Graag willen we jullie uitnodigen op het Sint Jansfeest 23 
juni, van 17.00 uur tot 19.15 uur. We zijn dit jaar weer te 
gast op het landgoed Moersbergen te Doorn. Het adres is 
Moerbergselaan 15, Doorn. 
Het Sint Jansfeest is een midzomer feest waarin we de 
zonnewende vieren. We doen een gezamenlijke dans, 
spellen en houden een feestelijke picknick. 
Als afsluiting van het feest springen de leerlingen van de 
1e tot en met de 6e klas  traditie getrouw over het vuur 
dat door de zesde klassers wordt aangestoken. De 
verdere uitleg volgt. 
We kijken uit om er met zijn allen een vreugdevol feest 
van te maken.  
Maarten en Inez. 
 
 

Foto's Pinksterfeest 
De foto's van het pinksterfeest zijn vanaf donderdagavond op het google account van de 
jaarfeestgroep te bekijken en te downloaden via de volgende link:  
https://goo.gl/photos/vM5J3Lc2ETi8jLmx8   
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Avondvierdaagse van 12 t/m 15 juni 
Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u informatie over de avondvierdaagse, waaraan we volgende 
week meedoen. 145 kinderen van school lopen mee. Dagelijks zijn er tussen de 40 en 50 ouders die 
meelopen. Een record! 
 
Vanuit de ouders 
Herhaling: Toneelkleding! 
Beste ouders, 
Reeds vier jaar draag ik zorg voor het op orde houden van de school-toneelkleding met bijbehorende 
attributen. Daarnaast kan iedereen van school bij mij navragen of bepaalde kleding aanwezig is, etc. 
Ik doe dit nog steeds met veel plezier, maar zou dit stokje vanaf het volgende schooljaar graag 
willen overdragen. 
 
Ik ben daarom op zoek naar één ouder of twee ouders (wel zo gezellig), het liefst uit klas 1 of 2, die 
het leuk lijkt/lijken dit te gaan doen. 
Gemiddeld kost het je 1 uur in de maand. Natuurlijk werk ik je/jullie hier helemaal op in en ben ik 
volgend jaar beschikbaar ter ondersteuning om zo het stokje goed en verantwoord over te dragen. 
Lijkt het je wat? Laat me dit dan weten door een mailtje te sturen heblief@ziggo.nl met je naam, 
eventueel van wie je de ouder bent en in welke klas je kind of kinderen zit(ten), je e-mailadres en 
eventueel je telefoonnummer. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 
 
Vriendelijke groet, 
Mariëtte Barzilay (moeder van Sanne van Elk uit klas 4) 
 
Gezocht: iemand die de was wil doen! 
Beste mede-ouders, 
Na 2 jaar met veel liefde de was te hebben gedaan wil ik het stokje overdragen. 
Mijn ontzettend gave baan op de dierenambulance en Sem naar school brengen vanuit Woudenberg 
neemt steeds meer tijd in beslag, waardoor ik nog weinig tijd over houd. Wel blijf ik gezellig elke 6 
weken op vrijdag koffie schenken en helpen in de klas. 
Wie er ook houdt van de geur van schone was en dit over wil nemen mag zich bij Willem, de 
conciërge, melden.  
Groetjes, 
Jasmijn 
 
Vanuit de BSO 
Avondvierdaagse 
Wij verzorgen voor de lopers een heerlijke kop soep! 
Ook kunnen wij uw kinderen naar het seminarieterrein brengen als u dat aangeeft via de mail die u 
heeft gekregen hierover. 
 
Diverse 

x Wist u dat wij op vrijdag lunchopvang verzorgen van 13:00-14:30 uur? 
x Er is nog plek beschikbaar na de zomervakantie. Voor informatie kunt u bellen met Nadja 

Burgemeister: 06-15514412 of stuur een mailtje naar vuurvogel@bsowijs.nl 
x Bso de Vuurvogel en Bso- Wijs! zoeken voor beide oudercommissies nieuwe enthousiaste 

leden. Info of aanmelden via vuurvogel@bsowijs.nl (Bso de Vuurvogel) of 
driebergen@bsowijs.nl (Bso-wijs!). 

 
Hartelijke groet, Nadja Burgemeister 
BSO de Vuurvogel 
 
Bijlagen 
Bij dit weekbericht ontvangt u ook nog een bijlage over de Speelweek in augustus.  

 
 
 
 

Vuurtjes voor ouders 
Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 
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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.  
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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