
 Agenda:  

4 sept.  20.00 uur   Klas 6, ouderavond 

7 sept.  20.00 uur   Kleuterklas A, ouderavond 

12 sept. 13.00 uur   Tuinmarkt door klas 4, op het schoolplein 

19 sept. 13.00 uur   Tuinmarkt door klas 2, op het schoolplein 

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 conciërge 
Achtergebleven kleding 

Morgen en woensdag ligt alle achtergebleven kleding in de hal. Wilt u alstublieft kijken of er iets van 

uw kind bij is. 

Willem van Loenen, conciërge 

 

Vanuit de klassen 
OP de woensdagen 12 en 19 september en 3 oktober: TUINMARKT op het voorplein, 

Volgende week, woensdag om 1 uur kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school 

uitgestald zien op het schoolplein. 

Klas 4 zal beginnen, de week daarop klas 2 en op 3 oktober klas 6. 

Afgelopen voorjaar hebben we in klas 1,3 en 5 groenten gezaaid en verzorgd en veel kon nu nog, 

ondanks de droge zomer worden geoogst. Deze ijverige leerlingen zitten nu in klas 2, 4 en 6 en 

ronden dit najaar hun tuinlessen af. 

Zij zullen weer de verkoop doen en maken dan ook allerlei lekkere hapjes.  

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 

6e klas mag de helft van hun opbrengst houden voor hun eindkamp! 

 

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 

  

 

 

  

  Weekbericht   

  

Maandag, 3 september 2018   

  



Vanuit de ouders 
ZATERDAG 6 OKTOBER: NAJAARSMARKT OP DE VUURVOGEL 

Over een kleine 5 weken is er op de Vuurvogel voor het eerst in jaren weer een schoolmarkt! Deze 

Najaarsmarkt is iets anders opgezet dan in het verleden. Er zal een uitgebreide cadeautjesmarkt zijn 

op het plein, waar allerlei bedrijfjes en particulieren hun mooie spullen verkopen. Op het voorplein 

kan je komen snuffelen aan heerlijke lokale seizoensproducten en wie weet, misschien is er ook wel 

wat te smikkelen.. Zowel binnen als buiten zullen allerlei activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. 

Wel eens op een djembé willen slaan? Kennis willen maken met yoga? Willen onderzoeken hoe 

moeilijk dat vilten nou werkelijk is? Dit is je kans! Klaar met struinen op de markt, vertrek dan niet 

te snel. Het restaurant in de grote zaal heeft wat lekkers voor iedereen. Zijn jullie ook van de partij 

op 6 oktober? 

 

!OPROEP! 

Een schoolmarkt als deze kan niet georganiseerd worden zonder de enthousiaste hulp en inzet van 

jullie, de ouders. We willen jullie dan ook vragen om ons te helpen het een onvergetelijke dag te 

laten worden door jezelf op te geven voor 1 (of meer) van de vele taken die er die dag, maar ook in 

voorbereiding op de dag zijn. Je kunt je inschrijven door je naam, e-mail adres en telefoonnummer 

in te vullen op de lijst via deze link: https://1drv.ms/x/s!AltE1A-VuMfxaLRmfmXfu3vt3uM 

Heb je vragen, twijfel niet om ons te mailen op vuurvogelmarkt@hotmail.com. We maken er een 

geweldige dag van. Doe je mee?  

Alvast bedankt! 

De Vuurvogelmarkt-Ouders: Wido, Swarinde, Ineke, Wynanda en Rosa 

 

 

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) 

 

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 
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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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