
 Agenda:  

3 okt.  13.00 uur    Tuinmarkt door klas 6, op het schoolplein 

6 okt.  van 10.30 uur tot 15.30 uur Najaarsmarkt 

11 okt. 20.00-21.30 (inloop 19.45 uur) Klas 2, ouderavond 

zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober………………..HERFSTVAKANTIE!! 

Vanuit de schoolleiding 
Nieuw bestuurslid 

Beste ouders, 

Sinds kort zit ik in het bestuur van De Vuurvogel en ik wil mij graag even 

voorstellen. Mijn naam is Maaike en samen met Ruben en onze drie 

zoons verhuisde ik afgelopen januari van Zaanstad naar Driebergen. Onze 

jongste zoon Meir zit op De Vuurvogel bij de kleuters, zijn oudere broers zitten 

in Zeist op school. Ik werk als programmamanager onderwijs bij de Vereniging 

van vrijescholen en houd ik mij graag bezig met onderwerpen als 

onderwijskwaliteit, vernieuwing en communicatie. Ik wil die ervaring graag 

inzetten voor De Vuurvogel. Spreek mij gerust aan op en om het schoolplein! 

Maaike van Gelder 

 
Roos Schoots 

Mijn naam is Roos Schoots en ik ben 32 jaar oud. Begin oktober verhuis ik met mijn 
gezin vanuit Amsterdam naar Driebergen. Ik ben moeder van twee kindjes, mijn 
zoontje Eden wordt met de kerst vier en mijn dochter Linde is bijna één. Ik ben 
opgeleid als leerkracht en integratief kindertherapeut en werkte tien jaar lang op een 
christelijke basisschool en had daarnaast een paar jaar lang mijn eigen praktijk. Mijn 
passie ligt met name bij jonge kinderen. Ik vind het prachtig om te aanschouwen hoe 
jonge kinderen leren en lever hier graag een bijdrage aan. Al langere tijd was ik 
nieuwsgierig naar het vrije school onderwijs en ik ben blij dat ik de switch heb kunnen 

maken. Ik heb zelf als kleuter vrijeschoolonderwijs genoten. Veel beweging in het onderwijs vind ik zinvol 
en leuk! Ik kijk er naar uit om na de herfstvakantie in de kleutergroep te starten en jullie te leren kennen.  
 

Vanuit de klassen 
OP woensdag 3 oktober TUINMARKT op het voorplein 

Deze week, woensdag om 1 u kunnen jullie weer allerlei producten uit de moestuin van school 

uitgestald zien op het schoolplein. 

Klas 6 verzorgt deze laatste tuinmarkt. 

Zij zullen de verkoop doen oa. de laatste bladgewassen en courgettes/ pompoenen en maken dan 

ook allerlei heerlijk gebak. Ook is er een bijzondere soep van boerenkoolblaadjes te proeven.  

Hier kan van genoten worden in ruil voor een kleine of grote bijdrage. 

Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met de financiële bijdragen bekostigen we de 

aanschaf van materialen in en om de tuin, zoals de zaden, bodemverbeteraars en gereedschap. De 

helft van de opbrengst gaat naar het eindkamp van deze klas. Daarom hebben de leerlingen 

extra hun best gedaan en voor jullie herfsttafel bloemstukjes gemaakt met een verrassende twist! 

 

Het is fijn om te merken dat er vaak ouders uit betreffende klassen zijn die ook een handje willen 

helpen met voorbereiden en opruimen. Aanmelden daarvoor kan bij de klassenouders. 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 1 oktober 2018   



De leerlingen die achter de kraampjes staan doen dit op vrijwillige basis. Wanneer ze direct na school 

een andere activiteit hebben graag even afmelden bij de leerkracht. 

 

Tip: neem  losgeld mee om de verkopers de kans te geven het rekenen met geld te oefenen 

en geef je kind wat mee wanneer je niet zelf naar de markt komt. 

 

Tuinjuf Marijke 

Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 

 

Vanuit de ouders 
NAJAARSMARKT ZATERDAG A.S.! 

Aanstaande zaterdag is het dan eindelijk zover: voor het eerst in 5 jaar zal er weer een markt op de 

Vuurvogel zijn. Op deze Najaarsmarkt kan je volop 'shoppen' bij kramen van onder andere Schaapje 

Schaapje, De Woldernis, Het Groene Kind, Planet Happy en Trollenwol. (Zie de meegestuurde 

plattegrond voor alle deelnemers).  

Daarnaast zijn er allerlei workshops voor jong en oud, bijvoorbeeld yoga en djembé. Voor de 

kinderen is er van alles te doen, zoals een appeltje poffen bij het vuur, spelletjes doen op het 

Spellenplein of wat moois grabbelen bij de Herfstfee. Of kom een verhaal luisteren bij de 

Verhalenverteller! In het restaurant is volop lekkers te koop, gemaakt door onze betrokken ouders. 

Toegang tot de markt is gratis! Voor het deelnemen aan de kinderactiviteiten verkopen we 

zogenaamde 'strippenkaarten'.  

 

HULP GEVRAAGD 

We zijn nog steeds hard op zoek naar meer handjes. Met name bij het opbouwen op zaterdagochtend 

is nog veel hulp nodig. Ook hebben we nog geen EHBO'er. De intekenlijst hangt deze week nog in de 

grote hal op het bord. We hopen op veel enthousiaste last-minute aanmeldingen! Vele handen 

maken licht werk! 

 

GRABBELCADEAUTJES 

De manden voor de grabbelcadeautjes laten we tot woensdag staan. Doen jullie er nog wat pakjes 

in? Klein is fijn!  

 

BAKOUDERS 

Alvast veel dank aan alle 'bakouders'. Jullie ontvangen deze week aanvullende informatie over het 

inleveren van jullie gerechten. Voor diegene die nog wat willen bijdragen: graag uiterlijk morgen 

opgeven via je klassenouder. 

 

Na alle gedane arbeid hopen we natuurlijk op een grote toeloop. Zeggen jullie het voort? Dan maken 

we samen de Najaarsmarkt 2018 tot een groot succes! 

 

Vanuit de bibliotheek 
Nieuwe jeugdboeken in de bibliotheek/kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018 

 

De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre is het derde en laatste deel over 

de avonturen van Herre, geschreven door Marte Jongbloed en geïllustreerd 

door Iris Boter. Eerder verschenen De (niet zo) rampzalige avonturen van 

Herre, dat Getipt is door de Nederlandse Kinderjury en bekroond is met de 

Pluim van de Senaat, en De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre. 

(jeugdboeken groen) 

 

 

 

 

 

 



 

De tienjarige Siri en haar jongere zusje Miki wonen met hun vader op een klein 

eilandje in de IJszee. Op een dag roeien de zusjes naar een ander eiland om 

bessen en eieren te zoeken. Opeens hoort Siri gegil. In de verte ziet ze een jol 

met haar zusje erin die naar een groot schip toe roeit. Het is het schip van de 

beruchte piraat Witkop.(groen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom deed Nederland mee aan de slavenhandel? En hoe gaan we vandaag 

de dag om met dit lelijke stuk uit onze geschiedenis, dat niet meer uit te wissen 

valt? Arend van Dam besloot op zoek te gaan naar antwoorden op deze lastige 

vragen. Hij tekende de historische verhalen op waar hij tijdens zijn zoektocht op 

stuitte. Over tot slaaf gemaakten en slavenhandelaars, over helden en 

schurken. (10+ informatieve boeken nederland/geschiedenis/slavernij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch nog maar een boek van Linnewever voor de onverbeterlijke 

paardenlezertjes? (geel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe Spekkie en Sproet bij  Avi E5(eind groep 5, dus derde klas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

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


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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