
 

 Agenda:  

11 okt. 20.00-21.30 (inloop 19.45 uur) Klas 2, ouderavond 

zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober………………..HERFSTVAKANTIE!! 

AANSLUITEND STUDIEDAG OP 29 oktober!!! Alle kinderen zijn de hele dag vrij!! 

Vanuit de schoolleiding 
Locatie tweede stroom 

Afgelopen week is bekend geworden dat, als gevolg van ontwikkelingen binnen de gemeente, de 

tweede stroom van De Vuurvogel toch in Driebergen kan starten, en wel in het gebouw aan Het 

Oostrom (Jagerspad, links van de Ontdekkingsreis). We zijn daar heel blij mee! Het is een voormalig 

schoolgebouw met een fijne buitenruimte erbij, op 5 minuten fietsen van de Faunalaan. De nieuwe 

leerkrachten Arne en Ineke zullen binnenkort starten met het inrichten van het eerste kleuterlokaal. 

 

 

Najaarsmarkt afgelopen zaterdag 

  
Wat een geweldige markt hadden wij afgelopen zaterdag in onze Vuurvogelschool! Heerlijk dat dit zo 

door ouders georganiseerd werd! Dank Wido, Wynanda, Swarinde, Ineke en Rosa!! 

 

 

Vertrek juf Nelleke 

Juf Nelleke zal net voor de herfstvakantie afscheid nemen als collega van de Vuurvogel. Het spijt ons 

haar te zien gaan. Zij heeft als bevlogen juf interessante nieuwe initiatieven ondernomen met haar 

kleuterklassen in de tijd dat ze bij ons werkt. Wij danken haar voor haar betrokkenheid en 

vernieuwende impulsen en wensen haar alle goeds voor haar verdere loopbaan. 

 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 8 oktober 2018   



Impressie Michaelfeest 

Op 28 september vierden we het Michaelfeest. Hieronder enkele foto’s als impressie van deze 

heerlijke dag:   

  

  

Vanuit de administratie 
Ouderbijdrage 

U heeft allemaal een brief inzake de ouderbijdrage ontvangen. Wilt u het toezeggingsformulier deze 

week bij mij inleveren? Als u geen brief heeft ontvangen wilt u dat bij mij melden. Ik zal u de brief 

en het toezeggingsformulier dan digitaal toezenden. 

Hennie den Teuling, administratie  

 

Wijzigingen doorgeven alstublieft 

Als u gaat verhuizen, een ander telefoonnummer/mailadres krijgt, een ander calamiteiten nummer of 

als er andere wijzigingen zijn die de school moet weten, wilt u dat dan alstublieft aan school 

doorgeven. Wij merken dat er calamiteiten formulieren in omloop zijn die verouderd zijn en waarvan 

de gegevens niet meer kloppen.  

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Thomas Verdel is ingestroomd in kleuterklas A. Wij heten Thomas en zijn ouders van harte welkom 

op onze school. 

 

Vanuit de ouders 
NAJAARSMARKT - EEN TERUGBLIK 

Zaterdag 6 oktober, 18.45 uur.  

Met zijn vieren zitten we op een leeg schoolplein met een glaasje wijn, te genieten van het nog altijd 

heerlijk warme weer. Het is alsof er niets gebeurd is. De gangen zijn leeg, de tafeltjes en stoeltjes 

staan weer op hun vertrouwde plek, alle glaasjes en bekertjes staan afgewassen in de kast. Het is 

bijna niet voor te stellen dat, nog maar een paar uur geleden, het hier bruiste van het leven. 

Lachende kinderen, geschaard om de popcorn machine, vrolijke gezinnen op de bankjes, ouders die 

neuzend langs de kramen slenteren, waarop meer dan twintig ondernemers hun prachtige spullen 

(met succes) aan de man brengen. De hoorbare stilte van kinderen die vol aandacht naar een 

spannend verhaal luisteren. Een school vol enthousiaste ondernemers die volwassenen en kinderen 

laten kennismaken met hun vak of passie. Serieuze poppenmoeders met hun poppenkind op schoot 

in de wachtkamer van de poppendokter. De geur van vuur en gekarameliseerde appeltjes, het 

restaurant met aan iedere tafel een gezin, kletsend en smikkelend van allerlei lekkers. De warme zon 

die de mooie herfstkleuren doet stralen. Alles stromend door elkaar, gezellig, gemoedelijk, als 

vanzelf. Het lijkt wel een droom, zo mooi! 

 



Deze droom was zonder hulp niet uitgekomen. Daarom willen wij onze enorme dank uitspreken. Aan 

de lieve hardwerkende ouders (ik noem geen namen, maar jullie weten wie je bent) die ons de hele 

dag hebben ondersteund, fysiek en mentaal. Zonder jullie was het ons niet gelukt van deze dag een 

succes te maken!  

Aan de prachtige feeën en bevlogen verhalenvertellers, die de dag zo mooi aan wisten te kleden. Aan 

de leraren en het schoolbestuur die ons het vertrouwen gaven de school te gebruiken voor onze 

wilde plannen. Aan de betrokken bakouders die het restaurant van heerlijke gerechten hebben 

voorzien. Aan de 6e klas, die hard heeft gewerkt voor hun kamp. Aan Ina en Doreen van de BSO en 

Aniet van de Kinderopvang, voor hun onvoorwaardelijke inzet. Aan alle enthousiaste ondernemers 

die hun passie en mooie spullen met de bezoekers wilde delen. En natuurlijk aan jullie, de ouders en 

kinderen, die in zulke grote getale naar de Najaarsmarkt zijn gekomen. Deze Najaarsmarkt heeft 

onze hoopvolle verwachtingen enorm overtroffen; dank jullie wel!  

Wij genieten nog een tijdje na van deze dag en kijken heel voorzichtig naar de toekomst. Wat 

denken jullie, de Najaarsmarkt 2019, zetten we die alvast op de agenda?  

 

BELANGRIJK : SPULLEN MEENEMEN 

In de grote hal staat een tafel met bakvormen, pannen en schalen waarin de gerechten voor het 

restaurant vrijdag en zaterdag zijn afgeleverd. Nemen jullie je eigen spulletjes snel weer mee? 

 

FEEDBACK 

Als jullie naar aanleiding van deze Najaarsmarkt tips of opmerkingen hebben, wees niet verlegen en 

mail ze alsjeblieft naar vuurvogelmarkt@hotmail.com. Zo kunnen we er ik de toekomst nog een 

groter succes van maken! 

 

Nogmaals dank aan alle helpers en een hele warme najaarsgroet van 

De Vuurvogelmarkt-ouders, 

Wido, Wynanda, Swarinde en Rosa 

 

 

 

 

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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