
 

 

 

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

     Nieuwe juffen, voor ouders nieuwe  

     klas 1 

2 juli 20.00 uur   Avond rond het pensioen gaan van 

     Henk 

3 juli 20.00 uur   Klas 4, ouderavond 

10 juli 19.00 uur   Klas 6, musical 

11 juli onder schooltijd   Klas 6, musical voor alle leerlingen 

 

Vanuit de schoolleiding 

2e stroom 

Vanmiddag is er een gesprek met de gemeente over de (tijdelijke) locatie van de 2e stroom. Onder 

voorbehoud dat we een goede locatie krijgen hebben we in principe besloten vanaf de herfstvakantie te 

beginnen met een nieuwe kleuterklas op een 2e locatie. Nelleke de Nooij zal deze klas gaan vormgeven. 

Wij zoeken vanzelfsprekend een waardige opvolger voor haar. 

 

Vanuit de MR 
Nieuw MR lid 

Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe kandidaten voor de mr twee maanden geleden, zal Koos 

de Bruijn vanaf komend schooljaar de plaats van Jentine over nemen in de mr: 

 

Ik ben Koos de Bruijn, vader van Hidde (5, kleuterklas A), Gijs (3; nu op KDV De Vuurvogel, start in de 

loop van komend schooljaar op school) en Jet (0). Afgelopen schooljaar is Hidde op de Vuurvogel 

begonnen. Met veel plezier. Graag draag ik actief bij aan de kwaliteit en continuïteit van de school. Wij 

wonen in Doorn. 

 

Wij bedanken Jentine voor haar betrokken en gedreven bijdrage vanuit de mr in de afgelopen jaren! 

 

Vanuit de klassen 
Menskundegroep 

Na de zomervakantie start er een leesgroep voor ouders en leerkrachten die zich willen verdiepen in de 

achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. 

We zullen Steiners Menskunde en opvoeding gaan lezen. Iedereen met interesse in de antroposofie is 

van harte welkom. We zullen samen al lezend, pratend en tastend tot een (beter) inzicht in de 
achtergronden van de vrijeschoolpedagogie proberen te komen. 

Het idee is om tweewekelijks op de woensdagavond bij elkaar te komen. We gaan woensdag 5 
september van start. 

Wie interesse heeft kan zich melden bij Mirjam (06-18166995 / mirjamperry@gmail.com)  

Jesse Mulder (vader van Ronja en Momo) en Mirjam Perry (moeder van Laura) 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 2 juli 2018 
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Vanuit de bibliotheek 
Lekker lezen in de vakantie?  

Vul nog deze week je stapel aan met boeken uit onze eigen bibliotheek! We hebben een ruime keuze uit 

lees- en educatieve boeken in de verrijdbare kasten maar ook in prentenboeken en kinderboeken zijn we 

ruim voorzien. De stapel mag zo hoog zijn als je zelf wilt!  Ook de kinderen mogen hun leesboeken deze 

zomer meenemen naar huis. We zien ze graag in de eerste week na de vakantie weer terug.  

 

Openingstijden:  

woensdag en vrijdag 08:30 - 09:15  

 

 

 

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 

 

. 

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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