
 

 

 

Agenda: 
17 april 20.00 uur  Klas 4, ouderavond 

20 april gewone schooltijden!  Koningsspelen 

24 april 20.00 uur  Algemene ouderavond 

27 april VAKANTIE  tot en met 14 mei a.s. 

14 mei gehele dag  vrij ivm studiedag 

 

Vanuit de Schoolleiding 
Studiedag op maandag 14 mei 

Op maandag 14 mei is de school voor de leerlingen gesloten ivm een studiedag. We zullen ons als 

team die dag verdiepen in wat het betekent om op te groeien in deze tijd, en op welke manier we 

daar als vrijeschool een antwoord op kunnen geven.  

 

EHBO certificaten 

In de afgelopen weken hebben 8 collega’s samen een EHBO cursus gevolgd en daarvoor een heus 

certificaat behaald! Naast een aantal BHV-ers (bedrijfshulpverleners) hebben we nu dus ook een 

aantal EHBO-ers in huis. We hopen natuurlijk dat we de opgedane kennis niet al te vaak in praktijk 

hoeven te brengen, maar het geeft wel een veilig gevoel! 

 

Formatie en sollicitaties  

Momenteel voert de schoolleiding gesprekken met alle collega’s. Ook na de meivakantie zullen nog 

gesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken vormen de basis van de formatie voor volgend 

schooljaar. Dit proces neemt altijd enige weken in beslag. Om de formatie voor volgend jaar 

helemaal rond te krijgen, is ook een sollicitatieprocedure gestart. Naar verwachting zal begin juni de 

formatie voor volgend schooljaar bekend zijn. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Anne Fleur Hilhorst is inmiddels begonnen in kleuterklas A. Wij wensen Anne Fleur en haar ouders 

een fijne tijd toe op onze school. 

 

20 april koningsspelen 

Op vrijdag 20 april is het weer zover, de koningsspelen ! We laten dit niet zomaar voorbij gaan. We 

gaan met z’n allen naar Hoenderdaal. Daar gaan we met elkaar sporten en spelen en veel bewegen 

in de gymzaal.  Eerst komen de klassen 1,2 en 3 van 11:00 tot 12:30 daarna zijn de klassen 4, 5 en 

6 van 13:00 tot 14:30 aan de beurt. Denk eraan om op deze dag  gymkleding mee te nemen. 

Voorkeur voor de gymkleding is oranje, of rood wit blauw.      

Let op; deze dag is verder een gewone schooldag met gewone schooltijden! 

 

Schoolkorfbaltoernooi aanmelden tot 18 april. 

Op woensdag 23 mei is er weer het jaarlijkse school korfbaltoernooi van korfbalvereniging DALTO.  

De oudste kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6 kunnen zich hiervoor opgeven. 

Afgelopen dinsdag is hiervoor een brief met alle informatie mee naar huis gegaan, met daaraan een 

inschrijfstrookje om je aan te melden. In de bijlage vind je deze brief ook nog een keer. Wil je het 

inschrijfstrookje uiterlijk woensdag 18 april bij meester Willem inleveren? 

Tijdens het toernooi worden er kennismakingsspelletjes in korfbalstijl gedaan en in de hogere 

klassen ook heuse wedstrijdjes gespeeld, veelal onder leiding van jonge korfballers. Sommigen van 

hen zijn ook oud- leerlingen van de Vuurvogel. 

Weekbericht 

 

Maandag, 16 april 2018 

 



 

 

Laat je deze middag verrassen door de enthousiaste vrijwilligers van Dalto. Kom kennismaken met 

korfbal, een sportieve en gemengde sport (jongens en meisjes spelen samen in een team). Geef je 

op! 

Voor vragen kun je altijd bij ons terecht: 

De korfbalcommissie: Geeske  van Lunteren 06-44466562 en Sigrid van Kleef 06-45761026 of stuur 

een mailtje naar sigridvankleef@live.nl. 

 

VADER VOETBAL TOERNOOI 

Beste vaders! 

 

Op 22 en 29 mei (’s avonds) organiseert FC Driebergen weer het schoolvader-voetbaltoernooi. Voor 

de Vuurvogel proberen we weer een team van enthousiaste vaders bij elkaar te krijgen. De 

doelstelling van vorig jaar (niet laatste worden en geen blessures oplopen!) was goed geslaagd! 

Voor dit jaar liggen de ambities zelfs hoger…in de winnaarspoule uit te komen! 

 

We zoeken daarom sportieve vaders die menen dat ze nog een prima avondje kunnen voetballen. 

Je kunt je aanmelden bij ondergetekende via 06- WhatsApp- of email. Graag opgeven VOOR 12 mei! 

 

Vriendelijke groeten, Wouter de Waal (vader Stijn, klas 6) 

06-44822753 

wjdewaal@gmail.com 

 

Ouderinitiatief 

Toen ik opnieuw las dat de werkdruk van leerkrachten voorlopig niet zal afnemen, 1 op de 4 te 

maken krijgt met burn out klachten en er een groot tekort aan docenten is en dat dit verder zal 

toenemen (uit Seizoener nr 50), kwam ik op het idee om bij te dragen aan het scheppen van 

voorwaarden zodat het werk (beter) te dragen is voor de docenten op onze school. 

 

We zijn gestart met een initiatief. 

Mijn man verzorgt op de donderdag voor zoet lekkers tijdens de vergadering. Dat wordt 

gewaardeerd en we krijgen te horen dat dit echt ondersteunend werkt. Ook de soep tijdens een 

studiedag werkte verwarmend. 

 

Wie wil meedenken en/of doen? Het zou mooi zijn als er schoolbreed een clubje ouders ontstaat, 

zodat we een pool kunnen vormen in het scheppen van voorwaarden voor de leerkrachten. Andere 

ideeën die ervoor zorgen dat onze docenten zich gezien en gesteund voelen zijn ook welkom. 

Bijvoorbeeld verse bloemen of takken uit eigen tuin in de lerarenkamer of... 

Wat ook mogelijk is, is een donatie, zodat we financieel ondersteund worden in het verzorgen van 

zoet en hartig. 

 

Hartelijke groet, 

Ruud Noorlander en Karien Beukeboom 

 

Graag reacties naar ecmbeukeboom@outlook.com, of schiet ons even aan 

 

Inschrijving avondvierdaagse (HERINNERING!!!) 

Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 4 

juni t/m donderdag 7 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 

lopen per avond 10 kilometer. De leerlingen hebben vorige week de inschrijfbrief meegekregen en 

de inschrijfbrief was ook als bijlage bij weekbericht gevoegd. 

Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,00  UITERLIJK DONDERDAG 

19 APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  

Let op: Net als vorig jaren lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 

begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen lopen. 

Met nadruk wijzen we erop dat we er vanuit gaan dat enkel ingedeelde begeleiders met de groep 

mee te lopen.  

Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen 

achter aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie www.a4d-

driebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 

Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  

 

De commissie Avondvierdaagse 
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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 

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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