
 

 

 

Agenda: 
12 juni    Klas 4, schoolreis 

18 juni 20.00 uur  Klas 4, ouderavond 

19 juni 20.00 uur  MR vergadering 

22 juni 17.00 uur  St. Jansfeest 

26 juni 20.00 tot 22.00 uur (inloop 19.45u) Klas 1, ouderavond  

27 juni 20.00 tot 21.00 uur  Kennismaking nieuwe klas 3 met de nieuwe  

    juffen, voor ouders nieuwe klas 3 

28 juni 20.00 uur  Klas 2, ouderavond 

2 juli 19.00 tot 20.00 uur  Kennismaking nieuwe klas 1 met de nieuwe 

    juffen, voor ouders nieuwe klas 1 

 

Vanuit de MR 

Bericht van de Medezeggenschapsraad 

De MR heeft op 31 mei vergaderd. Deze vergadering stond in het teken van het bestuursvoornemen om 

een tweede locatie van de Vuurvogel te starten. De MR heeft met de afgevaardigde van het bestuur 

uitgebreid over dit punt gesproken en zich goed laten informeren. De MR is erg te spreken over de 

zorgvuldigheid waarmee het bestuur dit besluit neemt, en de bijkomende risico's en voor- en nadelen 

afweegt. De vragen die de MR had zijn door het gesprek goed beantwoord en de MR is dan ook positief 

over het voorgenomen besluit. Uiteraard blijft de MR de ontwikkelingen met betrekking tot dit 

bestuursbesluit met grote belangstellingen volgen.  

 

Met ingang van volgend schooljaar heeft de MR weer een vacature. Dus wil jij ook graag meedenken en 

advies geven over het beleid van de school en heb je tijd om 1 keer per maand te vergaderen? Stuur 

een mailtje naar mr@devuurvogeldriebergen.nl.  

 

De volgende MR-vergadering is op 19 juni.   

 

Vanuit de klassen 
Hulpouders St. Jansfeest 

We hebben nog steeds ouders nodig om het feest op vrijdag 22 juni te laten slagen. De inschrijflijsten 

hangen in de hal bij de kleuterklassen, op de wand van de zaal en op Google Drive via 

https://docs.google.com/document/d/1D7Ip702CcqrKqpno85W3HZYpzt0aTTJVn4eIWbNh2kQ/edit?usp=s

haring 

Morgen ontvangen jullie een extra weekbericht over het St. Jansfeest met specifieke informatie. 

Namens de St. Jansgroep, Maarten van Beuningen 

 
 

  

Weekbericht 

 

Maandag, 11 juni 2018 
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Vanuit de ouders 
 

Avondvierdaagse 2018 

De commissie Avondvierdaagse 2018 bedankt alle ouders en andere betrokkenen voor de bijdragen die 

zij leverden bij de Avondvierdaagse.  

Een speciaal woord van dank voor onze sponsoren: 

Patisserie van Barneveld (Erik Zillig), Bakker Bart, Estafette Driebergen, Onze eigen Rik en Marjolein. 

Het was een fantastisch wandelfeest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaling: Kleuterviool start weer een nieuwe cursus na de zomer 

Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er kan na de 

zomervakantie weer een nieuwe cursus starten! 

Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 

kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 

natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij 

centraal.  

De lessen zullen worden gegeven op school in een van de kleuterlokalen en duren afhankelijk van het 

aantal kinderen per groepje 45-60 minuten. Lestijden in overleg met elkaar. De kosten zijn €10 per les 

excl. vioolhuur.  

Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 

contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642.  

 

Afscheid van Stijn (klas 5) en Auke H (klas 2) 

Regelmatig staat er in het weekbericht een stukje over 

kinderen die nieuw op de Vuurvogel aankomen. Deze keer 

ook een stukje over twee kinderen die er afscheid gaan 

nemen. Stijn (klas 5) en Auke H. (klas 2) gaan verhuizen 

naar Drenthe. Wij hebben in Mantinge geitenboerderij 

Hansketien gekocht. Daar gaan we het land verzorgen, geiten 

melken, kaas maken, mensen ontvangen, voor schoolklassen 

werkweken mogelijk maken, etcetera. Een prachtige nieuwe 

stap voor ons als gezin! Stijn en Auke hebben hier, net als 

wij, veel zin in. Vele weekenden zijn en werken we al op de 

boerderij. In de zomervakantie gaan we helemaal verhuizen. 

Stijn en Auke nemen aan het einde van het schooljaar 

afscheid van hun klas en van de Vuurvogel, waar ze beiden in 

de kleuterklas zijn binnen gekomen. Met dank aan de leerkrachten, de school, de ouders en vooral de 

andere kinderen waarmee zij al deze jaren op mochten lopen! Voor wie meer wil weten over waar we 

heen gaan: zie www.overnamehansketien.nl enwww.hansketien.nl . 

 

mailto:anne.drewes@outlook.com


 

 
BLOEDBRUILOFT OP DE VUURVOGEL 

Theatro Triori is een theatergroep van een aantal ouders van de Vuurvogel. Nadat zij vorig jaar het 

Driekoningenspel op eigenzinnige wijze hebben opgevoerd, komen deze 

ouders nu met het Spaanse drama Bloedbruiloft. Speciaal voor alle 

andere Vuurvogelouders en belangstellenden voert Theatro Triori dit 

stuk op de Vuurvogel op, op 29 juni, om 20.00 uur.  

Bloedbruiloft is geschreven door de Spaanse schrijver Federico García 

Lorca (1898-1936) en  gaat over de soms fatale consequenties 

van de verstikkende tradities op het Spaanse platteland. In Bloedbruiloft 

moet Lucia een verstandshuwelijk aangaan met een rijke man. Ze weet 

dat ze zichzelf daarmee opsluit tussen vier muren en al haar verlangens 

en dromen op zal moeten geven. De familie van de bruidegom is 

vermoord door de familie van Leonardo, ooit Lucia's grote liefde. Zij 

konden toen niet trouwen omdat Leonardo te arm was. Op haar 

bruiloftsdag wil de gepassioneerde Leonardo Lucia echter nog één keer 

overtuigen van zijn liefde, met dramatische gevolgen voor alle 

betrokkenen. 

De voorstelling  wordt ondersteund door 

traditionele Spaanse gitaarmuziek, zeer fraai uitgevoerd door Armando 

Espinoza waardoor u zich even in Spaanse sferen waant. 

Theatro Triori speelt het stuk op 29 juni om 20.00 uur aan de Faunalaan 250 in Driebergen en op 7 juli 

in het Torenlaantheater in Zeist. Toegang is  € 7,50 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen of met 

een kortingspas. Kaarten zijn aan de deur te verkrijgen en te koop bij boekhandel Jacques Baas in 

Driebergen. Je kunt de kaarten ook reserveren door te mailen naar theatrotriori@gmail.com. Voor meer 

informatie: zie www.theatro-triori.jimdosite.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 

 

 

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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