
 

 

 

Agenda: 
 

23 maart 8.45 uur Kleuters, Palmpaasviering 

  Optocht (met ouders) 

23 maart 12.00 uur Klas 1,2,3 Palmpaasviering 

  Optocht (zonder ouders) 

23 maart 19.30 uur Koorconcert, Grote Kerk 

29 maart gewone schooltijden paasviering, zie bijlage  

30 maart Vrij Goede Vrijdag  

 

Vanuit de Schoolleiding  

Vakantie rooster schooljaar 2018-2019 

Herfstvakantie za 20-10-2018 t/m zo 28-10-2018 

Kerstvakantie za 22-12-2018 t/m zo 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie  za 23-02-2019 t/m zo 03-03-2019 

Meivakantie vrij 19-4-2098 t/m zo 05-05-2019 

Pasen in meivakantie 

Koningsdag 27 april in meivakantie 

Bevrijdingsdag 5 mei in meivakantie 

Hemelvaart  30 en 31 mei 2019 

Pinksteren  za 08-06-2019 t/m ma 10-06-2019 

Zomervakantie  za 20-07-2019 t/m zo 01-09-2019 

De overige vrije dagen / studiedagen van De Vuurvogel voor het jaar 2018-2019 worden nog nader 

bekend gemaakt. 

 

Terugblik staking 

Beste ouders, afgelopen woensdag werd er onder andere gestaakt in de provincie Utrecht. De 

leerkrachten van De Vuurvogel hebben elk op eigen wijze invulling gegeven aan de staking en 

daarmee een punt gemaakt bijvoorbeeld met betrekking tot de werkdruk. We vroegen jullie begrip 

voor deze actie en willen jullie via deze weg bedanken voor het (laten) opvangen van jullie kinderen 

deze dag. Tevens willen wij ook van onze kant begrip naar jullie als ouders uitspreken voor de last 

die de stakingen dit jaar ook voor jullie met zich meebrengen. Nogmaals excuses voor het late 

bericht en de verwarring die is ontstaan met betrekking tot het wel of niet staken. Een eventuele 

volgende keer zullen wij hier eerder helderheid over geven. 

Hartelijke groet namens bestuur, schoolleiding, leerkrachten en medewerkers. 

 

Uitkomsten ouderenquête  

De vragenlijst is ingevuld door 93 van de 280 respondenten. Dat is 33 % en daarmee kunnen we 

betrouwbare uitspraken doen over de uitkomsten van deze enquête. Dit is een hoge respons voor 

een dergelijke vragenlijst en wij willen alle ouders die de tijd hebben genomen om deze vragenlijst 

in te vullen hartelijk danken! 

De verdeling over kinderen waarvoor de enquête is ingevuld is gelijk verdeeld over jongens en 

meisjes. Naar verhouding is de enquête meer voor kinderen uit de kleuterklassen ingevuld dan voor 

kinderen uit hogere klassen. 

Samenvatting van de uitkomsten: 

De school krijgt op dit moment een 7,6 van de ouders, dat is een ruim voldoende. 

De kwaliteit van onze leerkrachten, hun pedagogisch en didactisch handelen en de sfeer en 
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veiligheid op school zijn erg goed. 

Het belangrijkste aandachtspunt betreft communicatie, met name in de vorm van informeren en 

betrekken. In het algemeen, maar meer specifiek als het gaat om individuele zorgtrajecten.  

Ook kan de school zich verbeteren op een aanbod voor meer begaafde kinderen, enkele 

vakinhoudelijke punten, en adequaat optreden tegen pesten en treiteren. 

De school heeft nog extra school-specifieke vragen toegevoegd. Hieruit blijkt onder andere dat de 

jaarfeesten als zeer waardevolle aanvulling op het onderwijs worden ervaren, dat De Seizoener een 

waardevolle informatiebron over het vrijeschoolonderwijs is voor ouders, en dat ouders het fijn 

vinden dat de leerkracht in principe maximaal 3 jaar bij de klas van hun kind blijft. 

Verbeterpunten betreffen aspecten van communicatie: de website zou meer informatief kunnen zijn, 

de MR zou meer zichtbaar kunnen zijn is wie ze is en wat ze doet, en de schoolleiding zou haar 

beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ouders kunnen verbeteren wat de ouders betreft. 

Op basis van deze uitkomsten formuleren we een aantal verbeteracties die we meenemen in het 

lopende en volgende jaarplan.  

 

Vanuit de klassen 
Logeeradressen gezocht voor 20-21 april 

Een vraag voor iedereen die de verspreiding van en bekendheid met euritmie een warm hart 

toedraagt en een kamer over heeft in Driebergen. Dat weekend komt namelijk een groep 

internationale semi/professionele euritmiebeoefenaars naar Kraaybeek om uit te wisselen wat er de 

afgelopen tijd ingestudeerd is. 

De groep Curach, olv Chantal, een van onze schooleuritmistes, is dit keer de gastvrouw en we 

verwachten mensen ongeveer 60 gasten. Dus wie wat weet iets of heeft zelf een ruimte over? 

Vergoeding is bespreekbaar en ontbijt kan mogelijk ook op Kraaybeek geregeld worden.  

Geef svp spoedig door aan Chantal (cmaheijdenman@live.nl) of Marijke H (0627238112) 

 

 
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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