
 

 

 

Agenda: 
22 mei 20.00 uur  Klas 3, ouderavond 

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

29 mei  20.00 uur  Klas 5, ouderavond   

31 mei 20.00 uur  MR vergadering 

4 tm 7 juni    Avondvierdaagse 

8 juni Alle leerlingen zijn vrij!  Studiedag 

 

Impressie Pinksterfeest afgelopen vrijdag 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 22 mei 2018 

 



 

 

Vanuit de schoolleiding 

Formatie volgend schooljaar 

We hebben de gewoonte in onze school om pas te delen hoe de formatie er uit gaat zien als alles 

voor alle klassen rond is, omdat we dan ook zeker weten dat het zo zal gaan. Het formatieproces 

kost dit jaar helaas om allerlei redenen veel meer  tijd en daarom hebben we nu toch de keuze 

gemaakt om alvast wat zeker is te delen met jullie als ouders, ook al zijn er dus nog losse eindjes. 

  

In ieder geval helder is: 

 

Dat Henk en Yvette ons gaan verlaten. Henk gaat met pensioen en Yvette gaat op de vrijeschool in 

Amsterdam werken. 

 

De begeleiding van de klassen op de Vuurvogel is als volgt bedacht: 

Kleuterklas A: Mathilde 3 dagen en Bente 2 dagen 

Kleuterklas B: Inez 4 dagen en Grada 1 dag 

Kleuterklas C/Voorjaarsklas: Floortje 

Kleuterklas D: Nelleke en….???  

 

Klas 1: Loeka Custers en Meike Veenstra 

Klas 2: Fionna (1 dag per maand…??) 

Klas 3: Maike  (1 dag per maand…??) 

Klas 4: Laura Peeters en Joy van der Zee 

Klas 5: Chris  en……?? 

Klas 6: Josine en Janne (Tot de herfstvakantie vervangt Laura  Peeters Janne ivm haar aankomend 

moederschap) 

 

Er zal in de aankomende klassen 1 en 4 in ieder geval een kennismakingsavond voor de 

zomervakantie zijn zodat jullie als ouders de nieuwe juffen kunnen ontmoeten en vanzelfsprekend 

gaan we ook een kennismakingsmoment voor de kinderen verzorgen! 

 

In de komende weekberichten zal vervolginformatie komen over dat wat nu nog niet formatief 

ingevuld is. 

 

Mogelijke uitbreiding van De Vuurvogel 

Het gebouw van de Vuurvogel aan de Faunalaan zit overvol: zowel de klassen als het gebouw zijn 

maximaal gevuld. De wachtlijsten (met name voor de kleuterklassen) blijven groeien. De 

wachtlijsten zullen naar verwachting ook zo groot blijven, zeker in het licht van de bijgestelde 

prognoses van de gemeente dat er weer meer kinderen in Driebergen komen, en de landelijke 

toename van populariteit van het Vrijeschoolonderwijs.  

Kortom: het gaat heel goed met de school, en steeds meer mensen willen hun kind graag van het 

Vrijeschoolonderwijs laten genieten.  

Het bestuur wil graag alle kinderen de mogelijkheid bieden om Vrijeschoolonderwijs te volgen. Wij 

zijn als school op dit moment niet in staat om aan de vraag vanuit Driebergen te voldoen. Daardoor 

hebben we lange wachtlijsten en hebben we erg volle klassen.  

We hebben verschillende opties bekeken om aan beide wensen te voldoen: kortere wachtlijsten en 

kleinere klassen. De meest logische keuze is om een tweede stroom in Driebergen te starten, op een 

andere locatie.  

Het starten van een tweede stroom betekent uiteindelijk de start van een nieuwe volledige school 

met alle leerjaren. In eerste instantie spreken we over twee groepen, waarschijnlijk kleuters, zodat 

de school langzaam ontwikkelt.  

We beseffen ons dat nog een aantal zeer belangrijke punten uitgezocht moet worden voordat 

daadwerkelijk groen licht gegeven kan worden voor het starten van een tweede stroom.  

Desalniettemin heeft het bestuur het principebesluit genomen om een tweede stroom in Driebergen 

te starten. De belangrijkste overweging hierbij is dat we alle kinderen Vrijeschoolonderwijs gunnen. 

Draagvlak en draagkracht van het team, schoolleiding en bestuur om dit mogelijk te maken is 

positief gebleken. Ook op het gebied van draagvlak vanuit gemeente en de overige scholen uit 

Driebergen verwachten we geen problemen.  

De komende periode zal in het licht staan van verdere uitwerking. Hiervoor zal een gedegen plan 

van aanpak worden opgesteld. Belangrijkste eerste stappen hierin zijn het inzicht krijgen in de 

actuele interesse van de wachtlijst voor dit nieuwe initiatief (als graadmeter voor de haalbaarheid) 

en gesprekken met stakeholders (leraren, MR, RvT, Gemeente, scholen Driebergen).  

Als alle lichten op groen blijven staan hopen we snel te kunnen starten met de nieuwe stroom op 

een andere locatie. Idealiter gebeurt dit ergens begin volgend schooljaar. De voortgang en 

haalbaarheid zal tussentijds geëvalueerd worden.  

Het bestuur is samen met schoolleiding de primaire trekker van dit initiatief. We zullen jullie goed 



 

 

blijven informeren over de voortgang. Voor vragen over het initiatief of proces, mag je uiteraard 

altijd contact met ons opnemen. 
 

 

Bloemenzaadjes van operatie Steenbreek 

Uw kind krijgt deze week een zakje bloemenzaad mee in het kader van Operatie Steenbreek. 

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne om mensen te enthousiasmeren om hun tuin te 

vergroenen. Zie voor meer informatie www.operatiesteenbreek.nl/heuvelrug. 

 

Door de klimaatverandering regent het steeds vaker en harder. In een betegelde omgeving kan het 

regenwater de grond niet inzakken en ontstaat er wateroverlast. Tegels houden bovendien veel 

warmte vast. In een leefomgeving waar het groener is, kan het water de grond in zakken en is het 

koeler. Het is er fijner voor mens en dier. En het is het makkelijkst om te beginnen in je eigen tuin! 

Leuke en handige tips vindt u op www.huisjeboompjebeter.nl  

 

De bloemenzaadjes worden aangeboden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de natuur-en 

milieuorganisaties in onze gemeente. 

 

Hand out ouderavond over mediagebruik 

De hand- die is vertoond tijdens de algemene ouderavond over mediagebruik ligt in geprinte versie 

op het randje bij het bankje in de hal (het bestand is te groot om als bijlage bij het weekbericht te 

sturen). Mochten de exemplaren op zijn, kun je een mail sturen aan Linda Scheeres 

(directeur@devuurvogeldriebergen.nl). 

 

Vanuit de klassen 
 

Herhaling oproep: 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. 

 

 

 

 

 

Vanuit de ouders 

Vaders gezocht! 

Voor het schoolvadervoetbaltoernooi zijn we nog dringend op zoek naar een paar voetballende 

vaders van onze kleuters tot groep 6-ers. Het toernooi vindt plaats op 22 en 29 mei van 19.00-

21.00 op locatie FCDriebergen. Voor 29 mei zijn er inmiddels voldoende spelers maar voor 22 mei 

komen we 3 man tekort!  

Wie kan ons Vuurvogelvadervoetbalteam a.s. dinsdag 22 mei versterken? 

 

Graag aanmelden bij Wouter de Waal (vader Stijn klas 6) via email Wjdewaal@gmail.com of 

Whatsapp 06-44822753 

 

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) 

http://www.operatiesteenbreek.nl/heuvelrug
http://www.huisjeboompjebeter.nl/
mailto:directeur@devuurvogeldriebergen.nl
mailto:Wjdewaal@gmail.com
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

 

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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