
 Agenda:  

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.  van 10.30 uur tot 15.30 uur Najaarsmarkt 

Vanuit de schoolleiding 
Nieuwe leerkrachten 2e stroom 

We zijn heel blij jullie te kunnen vertellen dat we twee ervaren en enthousiaste leerkrachten hebben 

gevonden die samen de nieuwe kleuterklas gaan bezetten. 

Zij stellen zich hieronder aan jullie voor.  

  

 

 

 

"Hallo, mijn naam is Ineke Hoogendoorn-van Es. Ik ben 35 jaar, getrouwd en 

moeder van twee dochters. Wij wonen in Austerlitz en de kinderen zitten in de 

kleuterklas van de Vuurvogel. Al 14 jaar werk ik als juf. De afgelopen twee 

jaar op de nieuwe locatie van Vrije School Utrecht in Leidsche Rijn. Ik heb 

heel veel zin om de nieuwe stroom van de Vuurvogel te gaan opstarten samen 

met Arne. " 

 

 

 

 

 

"Hallo, ik ben Arne Lauwaert. Ik ben 27 jaar en net vader geworden 

van een dochter, Janna. Ik ben afkomstig uit België en woon sinds 

2010 in Nederland. Sinds 2016 ben ik afgestudeerd aan de Vrijeschool 

Pabo. Ik ben in augustus 2016 gaan werken op de Vrijeschool in 

Gouda, als kleutermeester. Daar zal ik tot aankomende kerstvakantie 

nog werkzaam blijven. Ik kijk er heel erg naar uit om te starten op de 

nieuwe locatie van De Vuurvogel. En om daar samen met Ineke en 

jullie, de ouders, een stevig, fijn, gezellig, warm fundament neer te 

zetten. 

Naast mijn werk op de Vrijeschool heb ik een eigen bedrijfje waar ik 

houten speelgoed maak. 

Ik verheug me er op kennis te maken met jullie en de kinderen. 

Groet, 

Meester Arne." 

 

Ineke en Arne zullen binnenkort contact opnemen om een kennismakingsgesprek met alle kinderen 

en hun ouders af te spreken. Ook willen zij een gezamenlijke kennismakingsmiddag  in de school 

houden, om elkaar en de school te leren kennen. Hierbij zijn uiteraard de kinderen ook van harte 

welkom! Datum en locatie hiervoor volgen zo snel mogelijk 

 

 

 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 24 september 2018   

  



Nieuwe leerkracht kleuterklas D 

Ook voor kleuterklas D hebben we een fijne nieuwe leerkracht 

gevonden die met veel zin op de Vuurvogel komt werken! Zij heet 

Roos Schoots en zal zich in het volgende weekbericht aan jullie 

voorstellen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Verkeerssituatie rond de school 

Een hele tijd is het parkeren rond de school veel beter gegaan! Helaas nu het weer wat minder wordt 

en er meer ouders de auto pakken nemen de klachten uit de buurt over het parkeergedrag rond 

breng en haaltijden en de onveilige situaties straat rond de school weer toe. 

We verzoeken daarom opnieuw iedereen om echt alleen te parkeren op daarvoor bestemde plaatsen 

en niet in perken, op de rotonde, op de doorgaande weg voor de school en pal voor de huizen van 

buurtbewoners die dan niet meer met hun fiets hun eigen tuin uit kunnen.  

 

 

Vanuit de klassen 
Bericht uit de schooltuin en van het marktje 

Afgelopen woensdag een geweldige inzet van de tweede klas, eerst in de tuin geoogst en smeerseltje 

bereid en om 1 u een spetterende verkoop. Meer dan 230 euro verdiend, dankzij enthousiaste 

afnemers. 

De jam vond gretig aftrek en dit zet aan om volgend jaar weer veel smaken te verwerken. Schone 

glazen potjes zijn daarvoor zeer welkom. Met name extra kleintjes, die worden zo graag uitgezocht. 

Wanneer u nog wat thuis hebt staan, dit svp inleveren bij Willem, ik zet een verzameldoos neer 

onder zijn bureau.  

Ook ben ik op zoek naar een paar mensen die mij willen helpen bij het keren van een composthoop 

in de schooltuin. Op maandag, woensdag en donderdagochtend heb ik gelegenheid om te laten zien 

wat de bedoeling is. Maar wellicht heb je het al een keer gedaan, dus meld je aan want met hoe 

meer mensen we het werk doen hoe minder tijd het kost. Je kunt het op je eigen gekozen moment 

doen, want de tuin is altijd betreedbaar en samen met een ander gaat het nog beter. 

Meld je je aan voor de composthoop op onderstaand telefoonnummer? 

Juf Marijke (tel: 0627238112) 

 

Vanuit de ouders 
Theatro Triori zoekt enthousiaste spelers 

Theatro Triori is een toneelgroep van enthousiaste ouders van de Vuurvogel. Vorig jaar heeft de 

groep met veel plezier en groot succes het toneelstuk De Bloedbruiloft van Lorca gespeeld. Dit jaar 

willen we weer met veel plezier een toneelstuk op de planken zetten. Daarom zijn we op zoek 

naar SPELERS (vooral mannen)!   

Dus: houd je van gezelligheid, wil je samen met een leuke groep mensen iets moois neerzetten en 

mooie momenten delen? Vind je toneelspelen leuk en ben je dol op applaus? Doe dan dit jaar met 

ons mee! Onze open repetitie is op maandagavond 24 september om 20.00 uur in de Vuurvogel. 

Kom gewoon langs om te kijken of het iets voor je is. Meer informatie? Mail naar 

theatrotriori@gmail.com. Of spreek één van de spelers (Anne Marije, Michiel, Anniek, Suzanne, 

Jentine) aan op het Vuurvogelplein.  

HULP BIJ DE NAJAARSMARKT = HARD NODIG 

Over minder dan 2 weken is het al zo ver; voor het eerst in jaren is er weer een markt op de 

Vuurvogel! Bij ons begint het nu echt te kriebelen. Bij jullie ook? 

 

Allereerst veel dank aan alle enthousiaste ouders die zich hebben aangemeld te komen helpen met 

de Najaarsmarkt. Jullie geven ons goede moed! Er zullen zich echter nog vele handjes moeten 

melden voordat we er zeker van kunnen zijn dat er zaterdag 6 oktober 20 (!) kramen staan met 

allerlei moois en we alle bezoekers mogen verwelkomen met leuke activiteiten en lekker eten. We 
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doen daarom nogmaals een OPROEP je op te geven voor één van de taken in voorbereiding op de 

markt, op de vrijdagmiddag of zaterdagochtend voorafgaand, of op de markt zelf. Met een uurtje van 

je tijd maak je al een enorm verschil! 

 

EHBO, schminken en aankleding 

Naast hulp bij het opbouwen en opruimen zijn we ook naarstig opzoek naar ouders die hun talenten 

willen inzetten voor de markt. Welke BHV'ers willen samen de EHBO-post bemannen zaterdag? Of 

ben je creatief en hou je van mooi dingen, kom dan bij de werkgroep 'aankleding' en breng de school 

in herfstige sferen. En hoe leuk is het je creativiteit uit te mogen leven op iemands gezicht?! 

Kinderen schminken is een feestje; doe je mee? We zoeken 3 of 4 ouders die zaterdag tussen 11 en 

15 uur, afwisselend, willen schminken. Er ligt sinds vorige week een lijst met oudertaken voor de 

Najaarsmarkt op het tafeltje voor Willem's kantoor. We hopen op veel nieuwe namen! 

 

Bak-ouders 

Voor het bevoorraden van het restaurant vragen we jullie, de ouders, iets lekkers te maken. Hierover 

hebben jullie wellicht al bericht gehad via de Klassenouders en anders komt dat snel. We zijn 

benieuwd wat jullie voor lekkers zullen bakken! Aanmelden van je gerecht graag via de 

Klassenouders.  

Grabbelcadeautjes 

Denken jullie aan de grabbelcadeautjes voor de Herfstfee? De manden staan er tot het einde van 

deze week. Vergeet niet; klein is fijn! Wij, maar vooral de kinderen, zijn al heel blij met een mooi 

ingepakte steen of schelp! 

 

 

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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