
 

 

 

Agenda: 
28 maart 17.30 uur (kinderen om 17.00 uur aanwezig!) Klas 3, toneelvoorstelling voor ouders 
        (de kinderen zien deze voorstelling op 29 maart  
        op school) 

29 maart gewone schooltijden    Paasviering 

30 maart VRIJ    Goede Vrijdag 

2 april VRIJ    2e paasdag 

24 april 20.00 uur   Algemene ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding  

Algemene ouderavond over kinderen en moderne media op dinsdag 24 april (let op: gewijzigde 

datum!) 

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 
Welkom 

Wij heten welkom: Annebel van Schaik in kleuterklas D en Lucas Brouwer in kleuterklas A. Wij wensen 

Annebel, Lucas en hun ouders een hele fijne tijd toe op De Vuurvogel.  

 

Het ouderkoor zingt dinsdag 27 maart. 

Het ouderkoor zal paasliederen zingen op dinsdag 27 maart. De deuren zullen dan om 8.15 uur open gaan. 

Het koor zingt tot 8.30 uur. Iedereen is welkom in de zaal om te komen luisteren.  

 

Koorconcert van vrijdag 23 maart jl. 

Het koorconcert van afgelopen vrijdag was een groot succes! De kinderen hebben zichtbaar genoten van het 

geweldige optreden in de kerk. Dat gaf ook aan alle aanwezige ouders en andere familie en bekenden een 

groot plezier! 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 26 maart 2018 

 

http://www.vrijescholen.nl/op-weg-naar-de-vrijeschoolse-mediapedagogiek/inspiratieboekje/
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/freek-zwanenberg/


 

 

Vanuit de bibliotheek 
NIEUWE BOEKEN IN BIBLIOTHEEK 

 

 

Tweede exemplaren van de boekjes van Lois Eijgenraam: Gezond 

hechten,Leerrijpheid, De vrije kleuterklas, Liefdevolle begrenzing 

en Ieder kind zijn eigen constitutie, kind van 0 tot 7. Hoe een kind in de 

eerste zeven jaren het lichaam dat het van de ouders vanuit een erfelijkheid 

kreeg, omvormt tot een eigen passend “huis” 

 

 

 

 

Weer een boek van Stijn Uitvinder, het derde deeltje hebben we ook Stijn Uitvinder zet een 

tent op. Wie helpt ons aan het eerste deeltje? Het heet gewoon Stijn Uitvinder en is niet 

meer te koop. Bij wie staat het in de boekenkast en wie wil het ons verkopen voor een 

redelijke prijs? 

 

 

 

 

 

Wij willen u er op wijzen dat er een speciale boekenplank is met heel veel voorleesverhalen. Een verhaaltje 

voor het slapen gaan, daar zijn ze zeer geschikt voor. Vraag waar die plank is!  

De bibliotheekgroep 

Nina Ritsma 

 

 

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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