
Agenda:  
10 dec  20.00 uur (inloop 19.45 u)  Ouderavond klas 6 

10 dec.  20.00 uur    Ouderavond voor de nieuwe klas 1 (voorjaarsklas) 

16 dec. 20.00 uur    Paradijsspel voor ouders en belangstellenden 

       (niet voor leerlingen, die zien het spel al tijdens 

       schooltijd) 

20 dec. 20.00 uur    Kerstspel voor ouders en belangstellenden 

                                                                      (niet voor leerlingen, die zien het spel al tijdens 

       schooltijd) 

21 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!!  10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 22 december alleen van 10.00 uur tot 11.30 

uur op school voor het Kerstspel. Kleuters worden niet toegelaten in de zaal. 

22 dec. 2018 tot en met 6 januari 2019 KERSTVAKANTIE 

Vanuit de schoolleiding 
 

 

 

Op 5 december was Sint-Nicolaas bij ons op 

bezoek. Dat was in alle klassen een groot 

feest!! 

Een kleine impressie: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Locatie ’t Oostrom 

We zijn blij dat we van de gemeente te horen hebben gekregen dat we in ieder geval zeker tot aan 

de krokusvakantie in het gebouw ’t Oostrom mogen blijven. In de komende weken wordt duidelijk of 

we langer kunnen blijven. 

 

Adventmuziek 

Vanaf morgen zullen er weer ’s morgens om 8.15u muzikale advent-opmaten zijn voor iedereen jong 

en oud die dat wil. Om 8.15u gaan de deuren open en kunnen kinderen en ouders in de zaal komen 

luisteren. De opmaten duren tot 8.30u. 

Kinderen die niet naar de muziek komen luisteren mogen tot 8.30u op het voorplein blijven zodat het 

in de hal en gangen tot 8.30u rustig kan zijn. 

Dinsdag gaan we luisteren naar 2 moeders, woensdag naar 2 leerlingen, donderdag naar het 

ouderkoor en vrijdag naar een gezin. We hebben er zin in!!  

De volgende week is er op dinsdag t/m donderdag muziek op de Faunalaan en ook op ’t Oostrom!  

  
  Weekbericht   

Maandag, 10 december 2018 

  



Vanuit de administratie 

Welkom  

Inmiddels zijn in kleuterklas B begonnen, Hugo Soetens en Tim van Hove. Wij wensen Hugo en Tim 

een hele fijne tijd op onze school. 

 

Herhaling: WIE wil het voetbaltoernooi organiseren 

Welke ouder wil voor ons het voetbaltoernooi organiseren? Er is een draaiboek. 

Opgeven bij Hennie den Teuling, administratie. Mail adres: hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Ouderbijdrage 

Beste ouders. Ik heb nog niet van iedereen het toezeggingsformulier ouderbijdrage retour gekregen. 

Als u het formulier nog niet heeft ingeleverd wilt u dit dat zo spoedig mogelijk in orde maken. Als u 

geen formulier heeft ontvangen wilt u dan contact met mij opnemen. 

Hennie den Teuling, administratie. Mailadres: hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 

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 

 

 

 
Contact rondom plaatsingsmogelijkheden: 06-40786754 of info@kinderopvang-devuurvogel.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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