
 

 

 

Agenda: 
28 sept. school om 13.00 uur uit!  Michaelfeest 

 

Vanuit de schoolleiding 
Aanspreekpunt schoolleiding 

Zoals voor de vakantie in een weekbericht al is gemeld, zal Linda Scheeres ook nu Sonja Helling 

weer terug is als schoolleider op de vuurvogel blijven werken als beleidsmedewerker 

onderwijskwaliteit. Linda zal zich dus vooral richten op de organisatie van onderwijs, zorg en 

communicatie. Linda heeft als e-mailadres lscheeres@devuurvogeldriebergen.nl. 

Sonja is weer het aanspreekpunt voor de dagelijkse zaken voor jullie als ouders. Omdat Sonja niet 

altijd direct te spreken is verdient het onze voorkeur als je als ouder via een mailtje even meldt dat 

je een gesprekje wilt en waarover. Dan zal zsm een afspraak ingepland worden. Mailtjes kunnen 

naar schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Deze week zijn er een aantal kinderen ingestroomd. Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een 

fijne tijd toe op onze school. 

 

Klas 5 Loïc Crielaers 

Klas 3 Marnix Crielaers 

Klas 2 Simon Veltman 

Klas 1 Yvar Crielaers 

Kleuterklas A Ilja Scharrenburg, Noah van Gemeren, Floris Verkerk, Arthur Ramaker, 

 Ilsa Winkler en Sophia Ferjani 

Kleuterklas B Sophie Hilhorst, Viktor Kalmeijer, Lily in ’t Veld, Hanna Veltman 

Kleuterklas D Madelief Christen 

 

Vanuit de ouders 

Herhaling: Menskundegroep 

Na de zomervakantie start er een leesgroep voor ouders en leerkrachten die zich willen verdiepen in 

de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. 

We zullen Steiners Menskunde en opvoeding gaan lezen. Iedereen met interesse in de antroposofie 

is van harte welkom. We zullen samen al lezend, pratend en tastend tot een (beter) inzicht in de 

achtergronden van de vrijeschoolpedagogie proberen te komen. 

Het idee is om tweewekelijks bij elkaar te komen. We gaan woensdag 5 september van start. 

Wie interesse heeft kan zich melden bij Mirjam (06-18166995 / mirjamperry@gmail.com)  

Jesse Mulder (vader van Ronja en Momo) en 

Mirjam Perry (moeder van Laura) 

  

Weekbericht 

 

Dinsdag, 28 augustus 2018 
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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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