
 

 

 

Agenda: 
29 mei inloop 19.45 uur, begin 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond 

29 mei  20.00 uur  Klas 5, ouderavond 

31 mei 13.45 uur  Klas 2, toneeluitvoering (ouders zijn welkom) 

31 mei 20.00 uur  MR vergadering 

1 juni 8.45 uur  Klas 2, toneeluitvoering (ouders zijn welkom) 

4 tm 7 juni    Avondvierdaagse 

8 juni Alle leerlingen zijn vrij!  Studiedag 

12 juni    Klas 4, schoolreis 

18 juni 20.00 uur  Klas 4, ouderavond 

22 juni    St. Jansfeest 

28 juni 20.00 uur  Klas 2, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat afgelopen vrijdag de nieuwe wet AVG in is gegaan. Deze 

verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Als school hebben we ons 

hier ook op voorbereid. Wij hebben beleid opgesteld over hoe wij- conform deze wetgeving- om 

moeten gaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In de nieuwe schoolgids zal 

hierover ook een hoofdstuk worden opgenomen. Nieuwe ouders zullen bij inschrijving om 

toestemming worden gevraagd voor bijvoorbeeld het gebruik van beeldmateriaal. Voor alle huidige 

ouders zullen we dit op korte termijn opnieuw aan jullie vragen. Voor vragen kun je contact op nemen 

met Maarten van Beuningen of Linda Scheeres. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

In kleuterklas B is inmiddels begonnen, Mart Jellema. In kleuterklas D, Rein Dekkers en Vera 

Berkhout. Wij wensen allen een hele fijne tijd toe op de Vuurvogel.  

 

Klas 4, laatste ouderavond op 18 juni! 

Op 18 juni is de laatste ouderavond van het jaar voor klas 4, dus niet deze week! 

 

School T-shirts en vlaggen vermist! 

Er is een tas met school T-shirts maat 128 zoek. Wie heeft die nog thuis staan of weet waar de tas 

met shirts is? Wij hebben deze dringend nodig voor de avondvierdaagse. 

 

Ook kwamen we er achter dat er 2 vlaggen missen. Misschien bij iemand thuis blijven liggen na het 

voetbaltoernooi? 

 

Hebt u de shirts en/of vlaggen in huis wilt u deze dan inleveren bij onze conciërge Willem van Loenen. 

 

St. Jansfeest vrijdag 22 juni 

Op zondag 24 juni is het St Jan, op school vieren we het de vrijdagavond ervóór, op 22 juni. Het grote 

zomerfeest zal weer plaatsvinden op landgoed Moersbergen in Doorn, en begint voor de hele school 

(met de ouders, broertjes en zusjes) om 17.00 uur. Details over het feest komen binnenkort via de 

folder als bijlage bij het weekbericht. Om dit feest mogelijk te maken hebben we nog wel vele handen 

nodig: vanaf maandag hangen er in de hal van de school (zowel bij de kleuterklassen als in de grote 

hal op de wand van de zaal) inschrijflijsten waar je kunt opgeven op te helpen met bijv. opbouwen, 
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het vuur beheren, spellen begeleiden of afbouwen. (Inschrijven kan ook via de online inschrijflijst van 

de jaarfeestgroep; de link volgt zo spoedig mogelijk.  Zonder de hulp van een heel stel ouders kan het 

feest niet doorgaan! 

Maarten van Beuningen, Inez Sarens, en Maaike van Gelder (St. Jansfeestgroep) 

 

TROTS OP DE RESULTATEN TIJDENS SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2018 

Met bijzonder veel aanmeldingen van de Vuurvogel werd het een vrolijke en sportieve sportdag. Onze 

6e klas was dit jaar op kamp, maar de andere teams hebben vol vuur gestreden, met hier en daar een 

gezellig onderonsje met de tegenstander.  

De eerste klassers deden met veel enthousiasme mee aan de spelletjes en werden tweede! Ook de 5e 

klassers sleepten een prijs in de wacht, met snelheid en vooral goed samenspel hebben zij van heel 

wat teams gewonnen. De 6e klassers van de Uilenburght waren nog net iets sterker, waardoor er een 

mooie 3e plaats overbleef. Maar wacht maar tot volgend jaar! 

Onze kanjers van de 4e klas 

bleken ook bij deze sport het 

sterkste team in hun klasse. 

Goed gedaan, dat beloofd nog 

wat! 

 Ook de andere teams verdienen 

veel lof en feliciteren we met hun 

resultaten.  

Verder heel veel dank aan alle 

coaches, helpers, schenkers en 

aanmoedigers op de dag zelf. Het 

was een super dag, ook dank zij 

jullie! Nagenieten, met heel veel 

foto’s kan nog via onderstaande 

links van de daltosite: 

https://dalto.nl/dalto-klaverblad-

schoolkorfbaltoernooi-eerste-

fotos/ 

Ben je geïnteresseerd geraakt in 

deze leuke sport? Neem dan 

contact op met Dalto, dan kun je voor de zomervakantie 3 keer vrijblijvend meetrainen! 

De korfbalcommissie is glunderend tevreden. Sigrid van Kleef en Geeske van Lunteren 

 

Vanuit de ouders 
Loop verstandig, snoep gezond! 

Nog een week en dan is de Avond4Daagse er weer. Op veler verzoek gaan wij als A4D commissie dit 

jaar voor een gezonde(re) editie. Wij stimuleren gezonde snacks voor onderweg en roepen daarom 

alle ouders op om hun kind zo min mogelijk snoep mee te geven maar in plaats daarvan ander 

gezond lekkers. Vergeet ook niet dat wij elke dag voor de kinderen eten en drinken op de rustplaats 

verzorgen en eigenlijk is het dus niet nodig om (nog meer) eten mee te geven. 

De A4D commissie Vuurvogel ziet het overigens niet als taak om tijdens het lopen toe te zien op het 

naleven van deze oproep. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Wij kijken uit naar vier top wandelavonden! 

 

De Avond4Daagse Commissie Vuurvogel 2018 

 

Vanuit de Bso 
Wist u dat: 

- Bso de Vuurvogel verhuisd is? Ons nieuwe adres is: 

De Woerd 3a, 3972 KD Driebergen. (in gebouw Aurora) 

 

- er nog plekjes vrij zijn op de lunchopvang op vrijdag (13:00-14:30) op de kinderboerderij?  En dat 

wij bij voldoende aanmeldingen de hele middag open gaan? Inschrijven kan via: www.bsowijs.nl Voor 

info: vuurvogel@bsowijs.nl 

 

 

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 
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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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