
 Agenda:  

12 sept. 13.00 uur   Tuinmarkt door klas 4, op het schoolplein 
19 sept. 13.00 uur   Tuinmarkt door klas 2, op het schoolplein 
26 sept. 20.00 uur   Klas 1, ouderavond 
28 sept. school om 13.00 uur uit!  Michaelfeest 
3 okt.  13.00 uur   Tuinmarkt door klas 6, op het schoolplein 
6 okt.      Jaarmarkt 

 
Vanuit de ICT-coördinator  
Opheffen Google Accounts van de klassen 
Zoals vóór de vakantie in het weekbericht aangekondigd, hebben we besloten om de google-
accounts van de klassen te gaan afsluiten. De reden hiervoor is dat de nieuwe privacywetgeving 
waardoor we als school moeten aantonen dat wanneer er persoonsgegevens (van kinderen, ouders 
en/of leerkrachten) worden gedeeld, dit altijd een schooldoel dient en dat daarvoor expliciet 
toestemming is gegeven. Als school kunnen we niet goed bijhouden welke persoonsgegevens wel en 
niet via de google-accounts worden gedeeld, daarom hebben we hiertoe moeten besluiten.  
Daarbij zien we dat in veel klassen de klassenouders al heel vaak via Whatsapp de ouders op de 
hoogte brengen van zaken rondom ouderavonden, jaarfeesten en klassenuitjes, in plaats van via de 
google accounts. Dat is waarschijnlijk vaak zelfs handiger / sneller dan via Google. We gaan er 
vanzelfsprekend vanuit dat jullie zorgvuldig met de gegevens van de oudergroep omgaan. Formeel is 
deze uitwisseling echter iets van de ouders onderling; zo’n app-groep valt buiten de 
verantwoordelijkheid van school. Wanneer we als school of als klassenleerkracht informatie met 
ouders delen, doen we dat in principe via E-mail.  
Praktisch: per 15 september as. zullen we de Google-accounts van de klassen opheffen. Mochten er 
nog foto's, documenten of andere zaken op het accounts staan die nuttig zijn om te bewaren, willen 
jullie deze dan vóór 15 september downloaden en archiveren? Bij voorbaat dank.  
Voor vragen kunnen jullie bij mij of bij Linda Scheeres terecht.  
Maarten van Beuningen, ICT-coördinator 
 
Vanuit de klassen 
OP woensdag TUINMARKT door klas 4 op het voorplein 
om 1 uur kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school uitgestald zien op het 
schoolplein. 
Klas 4 zal weer de verkoop doen en hebben dan ook allerlei lekkere dingen gemaakt zoals popcorn 
en courgettesoep. Er zijn radijsjes, palmkool, courgettes en andijvie geoogst. Ook worden er zonnige 
knutsels gemaakt.  
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. 
 
Het is fijn om te merken dat er vaak ouders uit betreffende klassen zijn die ook een handje willen 
helpen met voorbereiden en opruimen vanaf kwart voor 2. Aanmelden daarvoor kan bij de 
klassenouders. 
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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 los geld mee om teleurstellingen te voorkomen, wanneer je niet zelf 
naar de markt komt. Vooral de popcorn is elk jaar weer heel geliefd! 
 
Tuinjuf Marijke 
Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 
 
Zaterdag 15 september aanstaande:  
World Cleanup Day: de grootste burgeractie ooit 

Zwerfafval is een veroorzaker van veel milieuschade en voor 
veel mensen een grote ergernis. Daarom is op 15 september 
een wereldwijde opruim dag gepland. Het wordt de grootste 
burgeractie ooit! 
Naast dat er zo veel mogelijk afval wordt opgeruimd, kan dat 
wat gevonden wordt ook in kaart worden gebracht met een 
smartphone app. Daarmee willen de organisatoren achter 
deze dag het probleem bij de bron gaan aanpakken. Door te 
weten wat waar ligt kan gekeken worden wat nodig is om 
zwerfafval terug te dringen. Zie voor meer informatie 
hierover: https://www.nudge.nl/projects/world-cleanup-day/ 
 
Ook zonder de app te gebruiken kan je met je gezin een 
bijdrage leveren aan het opruimen. Ga zaterdag bijvoorbeeld 
een wandelingetje maken in het dorp, een bos of over een 
klompen pad, neem een zakje mee en raap onderweg al het 

afval op wat rond zwerft. Alle beetjes helpen, en goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Als school willen we ook onze bijdrage leveren en met alle kinderen van school onze handen uit de 
mouwen steken. Het mes snijdt ons inziens aan twee kanten: we vergroten het bewustzijn voor dit 
probleem en helpen concreet onze omgeving om te ruimen. We zullen op nader te noemen datum 
een world clean up- the day after houden, en gaan dan ook op eigen wijze in kaart brengen wat we 
hebben gevonden en dit netjes gescheiden weggooien, zoals het hoort.  
Chris Cornelisse 
 
Vanuit de ouders 
REMINDER: HULP VOOR DE NAJAARSMARKT  
Over minder dan een maand, op 6 oktober van 10.30 tot 15.30 uur, is het zover; voor het eerst in 
jaren is er weer een Vuurvogelmarkt op school. Er melden zich nog altijd marktkraamhouders aan 
met geweldig mooie spullen en het activiteitenaanbod begint steeds meer vorm te krijgen. Wij 
krijgen er steeds meer zin in! Jij ook? 
 
Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld om ons te helpen bij de voorbereidingen en op de 
dag zelf. Hartelijk dank daarvoor! We hebben echter nog vele handjes tekort. Help je ons mee er een 
onvergetelijke dag van te maken? Schrijf je in via onderstaande link. 
 
https://1drv.ms/x/s!AltE1A-VuMfxaLRmfmXfu3vt3uM 
 
Let op: deze link werkt alleen op apparaten met een Excel applicatie. Heeft je telefoon dit niet, 
probeer het dan op een computer. 
 
EXTRA OPROEP: HERFSTFEE VRAAGT OM HULP! 
Op de najaarsmarkt zal een heuse Herfstfee rondlopen. Elk kind mag een cadeautje grabbelen uit de 
zakjes van de grote rok van de fee. Die cadeautjes moeten nog gemaakt worden, en we vragen dit 
aan jullie als ouders/grootouders/tante/ooms en andere betrokkenen.  
We hopen op inbreng van ongeveer twee (ingepakte) cadeautjes per gezin. Meer mag natuurlijk 
altijd! Denk niet te moeilijk, het cadeautje mag gekocht of zelf gemaakt zijn. Een paar ideetjes zijn: 
• Potlood met vilten mutsje erop 
• Gouden of zilveren blokje bijenwas 
• Kaboutertje in een versierd luciferdoosje 
• Een mooie schelp of edelsteen 
• Een armbandje van mooie kraaltjes 

https://www.nudge.nl/projects/world-cleanup-day/
https://1drv.ms/x/s!AltE1A-VuMfxaLRmfmXfu3vt3uM


• Een gehaakt of gevilt koordje met een mooie kraal of steen eraan 
 
De cadeautjes die de grabbelfee in haar zakken heeft zijn gemaakt van natuurlijke materialen en 
passen in de sfeer van de Vrije School.  
In de beide hallen van de school staat vanaf deze week een verzamelplek voor deze cadeautjes. 
Houden jullie het een beetje geheimzinnig voor de kinderen? Stiekem iets in de paddenstoel doen 
wanneer de kinderen het niet zien! Cadeautjes kunnen tot vrijdag 28 september ingeleverd 
worden.  
 
Succes, bedankt en veel plezier met maken! 
 
Lieve groet van de Vuurvogelmarkt-ouders. 
 
Oproep: Boek gevonden? 

 
Een paar maanden voor de zomervakantie heb ik het boek "speuren naar 
kleuren", een prentenboek met een groene kaft met daarop allemaal kleurig fruit 
en dieren afgebeeld, in school achtergelaten. Heeft iemand het sindsdien gezien 
of meegenomen? Zo ja dan hoor ik het graag, dank! 
Anne-Marije Fontein-Bijnsdorp (06 19 20  80 95). 
 
 
 
 

 
 

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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