
 

 

 

Agenda: 
18 mei Iedereen om 13.00 uur vrij!  Pinksterfeest 

21 mei vrij   2e Pinksterdag 

22 mei 20.00 uur  Klas 3, ouderavond 

29 mei inloop 19.45 uur, begin 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond   

31 mei 20.00 uur  MR vergadering 

 

Vanuit de MR 
Vergaderverslag 

Dinsdag 17 april heeft de MR vergaderd. We hebben de resultaten uit de ouderenquête en de 

ingekomen post uitgebreid besproken. Ook is de verzenddatum van de brief over de ouderbijdrage 

weer op tafel gekomen en heeft  een afgevaardigde van het bestuur ons bijgepraat.  

Om als MR nog beter zichtbaar te zijn, zal vanaf nu het e-mailadres waarop de MR  bereikbaar is 

standaard bij de algemene gegevens in het weekbericht worden opgenomen.  De volgende MR-

vergadering is op 31 mei.  

 

Vanuit de klassen 
Reserve kledingstukken 

Een tijd geleden zijn er voor de kleuterbouw meerdere reserve kledingstukken aangekocht.  

Graag willen we vragen geleende kleding weer terug mee naar school te brengen.  

Alvast bedankt,  

Inez, namens de kleuterjuffen 

 

Sint Jansfeest 

 

Voor het Sint Jansfeest zijn we op zoek naar een 'kern werkgroep'  om 

samen het feest te organiseren.  

Een groepje die zich wil inzetten voor o.a. de volgende activiteiten: 

- spelletjes 

- kransen vlechten 

- vuur voorbereiden 

 

We zijn op zoek naar 2 ouders uit de kleuterbouw en 3 ouders uit de 

onderbouw.  

Onze eerste vergadering is op 25 mei om 13u 15. 

Graag de aanmeldingen via mail of persoonlijk bij Maarten of Inez. 

 

 

 

 

 
Leerkracht van de opkomende zon 

Boekaankondiging van meester Henk. Zie bijlage. 

 

Vanuit de ouders 

Indeling avondvierdaagse 

Vele ouders hebben aangegeven te willen helpen bij de avondvierdaagse. Dat doet ons deugd. Dank 

daarvoor! Na wat puzzelwerk is (nagenoeg) iedereen ingedeeld. We hebben zoveel als kon rekening 
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gehouden met ieders wensen. Alle ouders zijn als het goed is inmiddels op de hoogte gesteld van de 

rol waarmee ze het wandelfestijn optimaal kunnen ondersteunen. 

 

De commissie avondvierdaagse 

 

 

 

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.  

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 

 

 

Mail adres van de MR MR@devuurvogeldriebergen.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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