
 

 

 

Agenda: 
10 juli 19.00 uur   Klas 6, musical 

11 juli onder schooltijd   Klas 6, musical voor alle leerlingen 

13 juli  tot 11 uur school, daarna ZOMERVAKANTIE! 

 

14 juli tot en met 26 augustus VAKANTIE!!  

 

27 aug 8.30 tot 11.00 uur   eerste schooldag klas 1 t/m 6 

28 aug 8.30 uur  eerste schooldag kleuters 

 

Vanuit de schoolleiding 
De laatste schooldag (vrijdag 13 juli) is er voor iedereen school van 8.30u t/m 11u. 

In de kleuterklassen wordt afscheid genomen van de kinderen die naar de eerste klas gaan.  

 

Klas 1 t/m 6 starten in hun eigen lokaal met de uitreiking van de getuigschriften.  

In klas 2, 4 en 6 zijn de ouders om 8.30u, en in klas in om 8.40u welkom om bij de uitreiking van de 

getuigschriften te zijn. 

 

Om 9.45u zijn klas 1 t/m 6 in de zaal om afscheid te nemen van de 6e klas en ook van juf  Yvette en 

meester Henk. De ouders van de 6e klas zijn welkom om dit afscheid in de zaal mee te maken! 

Na dit gebeuren in de zaal gaan de klassen terug naar hun lokalen. Vanaf 10.30u gaat klas voor klas op 

het achterplein een ijsje halen.   

Klas 3 komt om 10.45u nog even samen in hun lokaal, hier zijn ouders bij welkom! 

 

In het volgende bericht (aanstaande donderdag) komt alles te staan over de start in het nieuwe 

schooljaar. 

 

Afscheid Henk 

 

 

Vorige week maandag hebben we als schoolgemeenschap 

stil gestaan bij het pensioen gaan van Henk Kranenborg. 

Henk gaf ons uit zijn schat aan ervaringen nog eea mee 

en oud-leerlingen, ouders, oud-collega’s uit Amsterdam 

en wij hebben Henk op allerlei manieren verrast. 

 

In de bijlage van           

dit weekbericht een tekst 

met visie van Henk voor 

allen. 
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Informatieplicht 

Iedere school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe er met de gegevens over leerlingen 

wordt omgegaan. Jullie hebben recht op volledige transparantie van de school daarover, daarom als 

bijlage een brief waarin wij jullie hierover informeren. 

 
Vanuit de conciërge 
Wassen voor school 

Wie wil voor school de was doen? Dit is ongeveer 1 x per week een was. Verdere informatie bij de 

conciërge, Willem van Loenen. 

Wij willen Heleen de Bruijn, moeder van Thijmen uit klas 6, hartelijk danken. Zij heeft dit het afgelopen 

jaar gedaan. 

 

Vanuit de ouders 
SAVE THE DATE! 6 oktober 2018 

NAJAARSMARKT op de Vuurvogel 

Wie heeft er de afgelopen jaren de Vuurvogelmarkt gemist? Wij wel! Daarom organiseren we met een 

klein groepje ouders na de zomervakantie, op 6 oktober jl., een Najaarsmarkt. Er zal een grote 

cadeautjesmarkt worden georganiseerd, een Oogst Fair en allerlei workshops voor jong en oud. 

Uiteraard valt of staat de markt bij voldoende enthousiaste ouderparticipatie, dus na de zomervakantie 

zullen we een oproep doen voor hulp in allerlei vormen. Wil je een marktkraam bezetten of zou je een 

mooie workshop willen gegeven, dan horen we dat graag NU. Stuur je aanmelding naar 

vuurvogelmarkt@hotmail.com en dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Alvast een fijne 

zomer en tot 6 oktober! 

De Vuurvogelmarkt Werkgroep 

 

 
 

 

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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