
 Agenda:  

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 schoolleiding 
Nieuws over de Tweede Stroom 

Deze week hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de leerkrachten voor de nieuwe 

kleuterklas van de tweede stroom. In tegenstelling tot alle verontrustende berichten in de media 

over het lerarentekort in Nederland, hebben we meerdere gesprekken kunnen voeren met stuk voor 

stuk zeer gemotiveerde en geschikte leerkrachten. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we de 

eerste kinderen en hun ouders van de tweede stroom binnenkort kunnen voorstellen aan de nieuwe 

leerkracht. 

 

Met Vriendelijke Groeten, 

Linda Scheeres 

Beleidsadviseur De Vuurvogel Driebergen 

Aanwezig: dinsdag en donderdag 

 
Gezinnen gezocht 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. 

Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug: Buurtgezinnen. Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit 

steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen 

dat de kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun 

gebruiken? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met 

Mariska Cornelissen telefoon 06-46614788, mailadres: mariska@buurtgezinnen.nl. Zij is coördinator 

Buurtgezinnen voor de Utrechtse Heuvelrug 

 

Vertrek Rob Hoeben  

Rob Hoeben die de afgelopen 6,5 jaar als vrijwilliger op de Vuurvogel heeft gewerkt, heeft 

aangegeven dat voor hem nu de tijd gekomen is om zich met andere dingen bezig te gaan houden 

Wij wensen Rob succes op zijn pad en danken hem hartelijk voor alles wat hij de Vuurvogel heeft 

gebracht!! 

Vanuit de klassen 
 

Welkom 

Linde Schrovenwever, kleuterklas B 

Carl Broekema, kleuterklas A 

Wij wensen Linde en Carl heel veel plezier toe op onze school. 

 

 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 17 september 2018   

  

http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:mariska@buurtgezinnen.nl


OP  woensdag TUINMARKT door klas 2 op het voorplein 

Deze week zal klas 2 de verkoop doen en hebben dan ook allerlei lekkere dingen gemaakt zoals 

crackertjes met smakelijke smeersels van erwtjes. De 3e klas maakt de pompoensoep en er zijn heel 

veel potjes jam te koop en te proeven. De aardappeloogst viel tegen maar toch kunnen we wat 

zakjes aanbieden. Pompoenen ook uit te zoeken in allerlei maten. 

Ook hebben we prachtige strengen van de knoflookjes 

gevlochten, voor de vakantie met de nu, 5e klas. 

Van dit alles 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 opbrengst van vorige week was ruin 130 euro! Dank 

daarvoor. 

 

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. 

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.  

 

Tuinjuf Marijke 

Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 
 

Vanuit de ouders 
NAJAARSMARKT 6 OKTOBER  

Jullie zijn vast nieuwsgierig naar de deelnemers van Najaarsmarkt op 6 oktober. Zullen we alvast een 

tipje van de sluier oplichten? 

De Woldernis zal op de markt staan met mooie zelfgemaakte vilten speelmatten en bijpassende 

houten dieren van het prachtige merk Ostheimer. Maurits en Ramona brengen hun heerlijke 

schapenvachtjes mee en zullen ook een leuke workshop verzorgen. Meubelmakerij de Schrijn laat 

zien wat voor moois zij maken en Tju Tjo uit Utrecht komt met handgemaakt houten speelgoed uit 

Tjechie. Ook uit Utrecht, het sprookjesachtige winkeltje Simsalabim, met speelgoed en 

woondecoratie. Het Kaboutertje komt helemaal uit Breda met haar prachtige antroposofische poppen 

en popjes. En dit is nog lang niet alles! Naast al dit moois op de cadeautjesmarkt is er natuurlijk ook 

van alles te doen. Maakt kennis met intuïtieve massage bij Willemijn van De Fonkeling, of doe een 

workshop yoga. Lekker trommelen met Kobadji of liever een mezebol maken met lieve juffies van de 

BSO? Het kan allemaal! Kom je met je baby en wil je even rust, ook dat is verzorgd. In de lokalen 

van de Kinderopvang is alle ruimte om te verschonen, te voeden en te spelen met de kleinsten onder 

ons. Kijken jullie ook zo uit naar 6 oktober? Wij wel! 

 

We zijn nog steeds hard op zoek naar hulp! Voor degene die niet uit de voeten kunnen met de 

digitale lijst hangt er vanaf woensdag een inschrijflijst op het grote prikbord. Heb je vragen hierover, 

schroom ons niet aan te spreken of een e-mail te sturen naar vuurvogelmarkt@hotmail.com. Denken 

jullie ook aan de cadeautjes voor de Grabbelfee! Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet! 

 

Warme Najaarsgroet van Swarinde, Wido, Wynanda en Rosa, 

De Vuurvogelmarkt-ouders 

 

 

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 

mailto:vuurvogelmarkt@hotmail.com
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


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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