
 

 

 

Agenda: 
11 april 12.45 uur  Verkoopmiddag voor kamp klas 6 

24 april 20.00 uur  Algemene ouderavond 

 

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

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/ 

In de bijlage bij het weekbericht vindt u het mediabeleid van onze school.  

 

Vanuit de klassen 
Inschrijving avondvierdaagse 

Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 4 

juni t/m donderdag 7 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 

lopen per avond 10 kilometer. De kinderen hebben vandaag de inschrijfbrief meegekregen (hij zit 

ook als bijlage bij het weekbericht).  

Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,00 tot UITERLIJK VRIJDAG 20 

APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  

Net als vorig jaar lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 

begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen 

lopen. We gaan er vanuit dat alleen de ingedeelde begeleiders met de groep mee te lopen.  

Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen 

achter aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie www.a4d-

driebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 

Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  

De commissie Avondvierdaagse 
 
20 april koningsspelen 

Op vrijdag 20 april is het weer zover, de koningsspelen ! We laten dit niet zomaar voorbij gaan. We 

gaan met z’n allen naar Hoenderdaal. Daar gaan we met elkaar sporten en spelen en veel bewegen 

in de gymzaal. Eerst komen de klassen 1,2 en 3 van 11:00 tot 12:30 daarna zijn de klassen 4, 5 en 

6 van 13:00 tot 14:30 aan de beurt. Denk eraan om op deze dag  gymkleding mee te nemen. 

Voorkeur voor de gymkleding is oranje, of rood wit blauw.  

 

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!!! 

Weekbericht 

 

Maandag, 9 april 2018 
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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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