
Agenda:  
13 nov.  19.00 tot 22.00 uur  Klas 1, ouderavond ivm  fluiten maken 

14 nov. 20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

15 nov. 8.30 tot 10.30 uur  Inloopochtend voor nieuwe ouders. 

16 nov. 20.00 uur   Klas 5, ouderavond 

20 nov . Alle kinderen om 13.00 uur uit! Studiemiddag 

26 nov. 19.00 tot 22.00 uur  Klas 1, ouderavond ivm fluiten maken 

Vanuit de schoolleiding 
Sint Maarten 

Onderstaand een impressie van vele sfeervolle momenten die er beleefd zijn rond het vieren van Sint 

Maarten. Met dank aan iedereen die een bijdrage leverde om dit tot zo’n mooi feest te maken! 

 

 

 
 
 
 
 
 
Adventsmuziek 

Vanaf 2e advent willen we weer graag op dinsdag t/m vrijdag een muzikale opmaat hebben waar we 

als kinderen, ouders en team samen naar kunnen luisteren. Dit jaar op beide locaties! 

Tijdens deze opmaten (van 8.15u tot 8.30u) kunnen leerlingen die al een klein concertje kunnen 

geven en ouders hun muzikale kunst met ons delen. Het gaat in deze weken om sfeervolle bij advent 

passende muziek. Voel je ervoor om een van de muzikale opmaten te verzorgen (en misschien wel 

een 2e keer ook op de 2e locatie) laat het weten via schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

 
Vanuit de administratie 
Welkom  

Locatie Faunalaan, kleuterklas B: Fosse Wessels 

Wij wensen Fosse en zijn ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

  
  Weekbericht   

Maandag, 12 november 2018   

mailto:schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl


 
Vanuit de klassen 
HERHALING: ouders gevraagd voor het schminken 

Beste ouders en vrienden van de Vuurvogel 

Voor de aanstaande kerstspelen zoeken wij mensen die zouden willen helpen bij schminken. 

Wie zou het leuk vinden om de spelers van het paradijsspel en van het kerstspel te helpen 

schminken? 

Zou je het zelf niet willen, maar ken je iemand die zo’n klusje leuk zou vinden, laat het mij dan ook 

weten alsjeblieft! 

 

Met hartelijke groet, 

Maike Klaassen, leerkracht klas 3 

 

 

 

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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