
 

 

 

Agenda: 
11 april 12.45 uur  Verkoopmiddag voor kamp klas 6 

24 april 20.00 uur  Algemene ouderavond 

 

Vanuit de klassen 
Geldinzamelactie klas 6 voor kamp: woensdagmiddag 11 april  
Om nog wat geld te verdienen voor het kamp willen op woensdagmiddag 11 april vanaf 12.50 uur 

verschillende zaken verkopen op school. Te denken valt aan de bekende en altijd lekkere taarten en 

(pan!)cakes, ansichtkaarten met mooie meetkunde-figuren gemaakt door de kinderen, maar bijvoorbeeld 

ook betaalde ‘hugs’ door onze kamp-beer, een loterij, en blikgooien. Ferdinand, de professionele fotograaf-

papa doet ook een duit in het zakje: hij zal een tegoedbon voor een familie-fotoshoot aanleveren  

t.w.v. 75 euro....!! 

Komt dat zien, komt dat zien!!! 

 
Avondvierdaagse: 4 juni t/m 7 juni 2018 

Ook dit jaar is de Vuurvogel weer uitgenodigd om mee lopen in de avondvierdaagse. Het wandelfestijn vindt 

plaats van maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen elke avond 5 kilometer en de 

klassen 4 t/m 6 lopen elke avond 10 kilometer. Het doel van de avondvierdaagse is alle deelnemers plezier te 

laten beleven aan het gezamenlijk wandelen en het leveren van een sportieve prestatie.  9 april ontvangt 

iedereen een inschrijfbrief met nadere informatie en een inschrijfstrookje. 

 

 

  

Arthur Wolleswinkel (ap.wolleswinkel@gmail.com), Bart Wagemakers, Patrick Defaix  

Thijs Regtuijt, Siebe-Geert de Boer, Robert van Deuveren 

 

Fietsen nakijken in de hal. 

In het keuzeuur is dit keer ook een workshop fietsen maken opgenomen. Olv meester Rogier worden de 

fietsen onder handen genomen. 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 3 april 2018 

 

mailto:ap.wolleswinkel@gmail.com


 

 

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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