
 

 

 

Agenda: 
4 t/m 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 17.00 uur  St. Jansfeest 

28 juni 20.00 uur  Klas 2, ouderavond 

 
Vanuit de schoolleiding 

Afscheid meester Henk 

Onze meester Henk zal na dit schooljaar met pensioen gaan. 

Daar willen we vanzelfsprekend bij stil staan. 

Daarom nodigen we de ouders die dat willen uit om op maandag 2 juli om 20u met ons samen te 

komen rond Henk. 

Ik heb Henk gevraagd om in een korte lezing ons vanuit al zijn ervaringen nog iets mee te geven. 

Natuurlijk gaan wij Henk ook iets mee geven en daarna is er een gezellig informeel deel met een 

drankje en een hapje waarbij er de gelegenheid is om Henk nog even persoonlijk te ontmoeten. 

De plaats wordt in een volgend weekbericht bekend gemaakt. 

Sonja Helling 

 

Waar zijn de schoolshirts?? 

Vanmorgen bleek bij het uitdelen van de shirts voor de avondvierdaagse dat er na vorige toernooien 

een heel aantal shirts niet terug zijn gekomen… gevolg een heel aantal kinderen heeft een niet 

passend shirt en klas 6 heeft geen shirts… 

Graag als er bij jullie thuis een of meerdere shirts zijn deze per ommegaande, dus morgen op school 

aan Willem geven! 

Dank. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

In kleuterklas A verwelkomen wij Olle Grosfeld. Wij wensen Olle een hele fijne tijd toe op de 

Vuurvogel.  

 

Achtergebleven kleding 

Dinsdag en woensdag ligt er in de hal weer achtergebleven kleding. Wilt u kijken of er iets van uw 

kind(eren) bij is? Na woensdag gaat al wat over is gebleven naar de kleding box van Humanitas. 

 

Herhaling 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, 

het vuur beheren, spellen begeleiden of afbouwen. Inschrijven kan ook via de online inschrijflijst van 

de jaarfeestgroep; zie onderstaande link. 

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

=sharing 

Weekbericht 

 

Maandag, 4 juni 2018 

 

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


 

 

Zonder de hulp van een heel stel ouders kan het feest niet doorgaan! 

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

 

Vanuit de ouders 
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.  

 

 

 

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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