
 

 

 

Agenda: 
24 april 20.00 uur  Algemene ouderavond 

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

14 mei gehele dag  vrij ivm studiedag 

18 mei Iedereen om 13.00 uur vrij!  Pinksterfeest 

21 mei vrij  2e Pinksterdag 

 

Vanuit de Schoolleiding 
Herhaling: Algemene ouderavond over kinderen en moderne media op dinsdag 24april  

Tijdens deze ouderavond zal Freek Zwanenberg te gast zijn om te spreken over mediaopvoeding 

vanuit het perspectief van de Vrijeschool. Freek is zelf oud vrijeschoolleerling en momenteel 

werkzaam voor bureau jeugd en media. Ook zullen wij als school ons mediabeleid nog eens onder de 

aandacht brengen, en is er uiteraard ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp. 

We hopen vele ouders te kunnen ontmoeten deze avond!  

Op onderstaande websites kun je alvast wat informatie vinden. 

http://www.vrijescholen.nl/op-weg-naar-de-vrijeschoolse-mediapedagogiek/inspiratieboekje/ 

https://www.bureaujeugdenmedia.nl/freek-zwanenberg/ 

 
Vanuit de klassen 
Muziekspelende ouders gevraagd voor Pinksteren 

Net als vorig jaar willen we tijdens het Pinksterfeest op school de dansen van de klassen weer 

begeleiden met een orkestje met ouders. We vieren het feest vrijdag 18 mei tussen ca. 12u en 13u, 

we zullen om ca. 11 uur die dag de muziek nog even samen doorspelen / oefenen. Ik zorg voor de 

muziek en speel zelf mee op accordeon. We hebben al een viool en altviool. Als je een geschikt 

instrument speelt en het leuk vindt om mee te doen, laat het me vóór 27 april weten, dan stuur ik je 

de muziek. Als je nog vragen hebt, zoek me op op school of stuur me een mailtje, dan bel ik terug. 

(En mocht je 18 mei niet kunnen, ook voor het Sint-Jansfeest op vrijdag 22 juni ‘s avonds zoeken 

we nog een mensen voor het orkestje …) 

Maarten van Beuningen, mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl  

 

Vanuit de ouders 
DE VUURVOGELMARKT: wie helpt ons het vuurtje weer aan te blazen? 

Met een groepje ouders hebben het plan gevat om een in de Michaelstijd (september 2018) een 

VUURVOGELMARKT te organiseren. We zoeken nog versterking voor onze werkgroep. Ben jij een 

vader (het liefst met een kind op de bovenbouw) die enthousiast wordt van dit idee en het leuk lijkt 

zich met de communicatie naar en organisatie van de participerende ouders bezig te houden, stuur 

dan een mail naar: vuurvogelmarkt@hotmail.com. We hebben er zin in! 

 

 

 

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 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 23 april 2018 
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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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