
 

 

 

Agenda: 
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 4 met de 

     nieuwe juffen, voor ouders nieuwe  

     klas 4 

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 

2 juli 20.00 uur   Afscheid Henk 

10 juli     Klas 6, musical 

11 juli onder schooltijd   Klas 6, musical voor alle leerlingen 

 

Vanuit de schoolleiding 

Formatie 

Enkele weken geleden hebben we verteld hoe de formatie er het komende jaar uit ziet. 

Er waren toen nog wat gaten.  

Inmiddels is duidelijk dat Rianne Zoomers onze Engelse vakdocent de duo van Chris Cornelisse wordt en 

dat zij volgend jaar op vrijdag de 5e klas zal begeleiden. 

Marijke Heunks onze vakleerkracht tuinbouw en houtbewerking, en invalster voor alle klassen, zal de 

vrijdag in kleuterklas D naast Nelleke de Nooij gaan doen. 

Ook kunnen we melden dat Linda Scheeres, nu nog inval-schoolleider, volgend jaar 2 dagen op de 

Vuurvogel blijft werken als beleidsmedewerker kwaliteit onderwijs. Sonja Helling werkt inmiddels weer 

een heel aantal uur en is na de vakantie weer terug als schoolleider. 

 

Ontwikkelingen tweede stroom 

Eerder konden we u berichten dat De Vuurvogel definitief gaat uitbreiden. 

Inmiddels is duidelijk dat het startmoment meteen na de herfstvakantie zal zijn. Gezien het aantal 

kinderen dat we kunnen verwelkomen en de voorbereidingen die we nog moeten en willen treffen, is dat 

een reëel moment om te starten. Dit betekent dat aangemelde kinderen die vanaf eind oktober 4 jaar 

worden, in principe vanaf dan kunnen starten op de nieuwe locatie.  

Wij zijn nog intensief in gesprek met de gemeente over de huisvesting. Daarover hopen we spoedig 

meer te kunnen melden. 

Verder zijn we blij te kunnen melden dat inmiddels helder is dat een van onze huidige, ervaren 

kleuterleerkrachten Nelleke de Nooij de klas op de tweede stroom zal starten.  Hiermee kunnen ook de 

meer inhoudelijke voorbereidingen verder vormkrijgen. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een 

waardige opvolger voor Nelleke. 

 

Vanuit de klassen 
St Jansfeest 2018 

Afgelopen vrijdag hebben we met (bijna) de hele school bij elkaar op landgoed Moersbergen gedanst, 

gepicknickt, spellen gedaan en over het vuur gesprongen. Het is elk jaar weer zo mooi om alle kinderen, 

ouders en  leerkrachten bij elkaar te zien op dit zomerfeest, om de schoolgemeenschap te kunnen 

‘voelen’. Het was een prachtig feest; ondanks de wat lager dan gemiddelde temperatuur was de sfeer 

uitstekend! Een heel hartelijk woord van dank voor allen die dit feest mogelijk hebben gemaakt: 

organiserende ouders, alle hulpouders, collega’s, djembé-spelers en de gastheer en gastvrouw op het 

terrein Simon en Margriet Klingen. 

Weekbericht 

 

Maandag, 25 juni 2018 

 



 

 

   

 
Vanuit de ouders 
Wie wil zich verdiepen in de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie? 

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 bij elkaar te komen.  

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) 

Vanuit de bibliotheek 
Op de valreep nog wat nieuwe jeugdboeken: 

 
Na Geheim agent oma verschijnt er nu De niet zo enge buurman van drievoudig 
Kinderjury-winnares Manon Sikkel. Een geestig boek voor kinderen vanaf 7 jaar. Met de 
boeken van Manon Sikkel krijg je kinderen wél aan het lezen! Voor 7plus kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nora is uitvinder. Op een nacht hoort Nora haar nieuwe buurjongen Sep zijn spreekbeurt 
oefenen, daarna volgt een klap. Nora gaat op onderzoek uit en ontdekt een luik naar Seps 
kamer. Sep blijkt heel veel over de sterren te weten. Binnenkort moet hij een spreekbeurt 
houden, maar hij durft niet. Zou Nora iets kunnen uitvinden om Sep te helpen? Een fijn, 
gedegen verhaal over een eigenwijs, creatief meisje en een slimme, verlegen jongen die 
hun krachten bundelen. Schrijfster is Anna Woltz Voor 7 jaar en ouder 
 
 
 
 
 

 

 
Brian kan genoeg andere plaatsen bedenken waar hij liever zijn zomervakantie doorbrengt 
dan bij zijn oom en tante in het dorpje Saai. In een gevangenis bijvoorbeeld. Of een 
oordopjesfabriek. Alles is beter dan de zomerschool bij zijn oom.  

  Humoristisch, spannend, avontuurlijk en onderscheidend 
 

  Voor jongens en meisjes die van verhalen vol suspense én grapjes houden. Voor 10 

jaar en ouder 
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Perry woont al zijn hele leven in Blue River, de gevangenis waar zijn moeder haar straf 
uitzit. Perry ziet de gevangenis als zijn thuis en de bewoners als zijn familie.  
Wanneer zijn moeder bijna vrijkomt, haalt openbaar aanklager Thomas VanLeer Perry 
plotseling weg uit de gevangenis - weg bij zijn moeder - en neemt hem bij zich in huis. 
Buiten de poort ontdekt Perry dat VanLeer de vrijlating van zijn moeder vertraagt. Dat laat 
hij niet op zich zitten. Geschreven door Leslie Connor. 10 jaar en ouder. Een 
Lemniscaatboek 
 

 

 

 
Robin, John en Harold besluiten weg te lopen en net als Robin Hood en zijn vrijbuiters in 
het bos te gaan wonen. In een oude eik maken ze hun huis, en ze genieten van de vrijheid. 
Als hun voorraden opraken en hun kleren kapotgaan, begint het échte overleven in de 
wildernis. Ondertussen maakt iedereen jacht op hén. Hoelang kunnen ze de politie te slim 
af blijven? En hoelang houden ze het vol in het bos als de winter invalt…? Tien jaar en 
ouder 
 
 
 

 
 
 

 
Weer een nieuwe serie van Erin Hunter (Warrior Cats). Deze keer over een leeuwenwelp, 
een jonge baviaan en een jonge olifant. 11 jaar en ouder 
 
 
 
 
 

 
 

 

De elfjarige Mick moet koken voor zijn leven. Zeven dagen lang moet hij iets 
maken wat keizer Linus I van het eiland Minelotte lekker vindt. Probleem: de 

keizer lust niets. Sinds de oude koning dood is, regeren de keizer en zijn 
raadsheer Minelotte met harde hand. Protesteren is gevaarlijk: voor je het 
weet zit je gevangen op de Witte Rots, een kaal eilandje voor de kust. 

Geschreven door Marloes Morshuis. Voor 10 jaar en ouder 
 
 

 
 

 
In verband met de grote vakantie moeten alle boeken door 6de klassers en hun ouders 

geleend ingeleverd worden. (Klas Chris). 

 
De kinderen en ouders van de andere klassen mogen boeken lenen en mee naar huis nemen. Aantal 

ONBEPERKT. 

 

De Bibliotheekgroep 

 

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 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

 

(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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