
Agenda:  
16 jan  09.00 en 10.00 uur    Opvoering drie koningenspel 

17 jan.  13.00 uur alle klassen uit!  Studiemiddag  

22 jan.  20.00 uur      Algemene ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
 

Algemene ouderavond over beweging in het Onderwijs op de Vuurvogel 

Op dinsdag 22 januari willen we graag ons bewegend onderwijs centraal stellen. Waar hebben we het 

over als we het over bewegend onderwijs hebben? In welke vormen zien we dat in de verschillende 

klassen? 

Op deze avond willen we daar graag over vertellen en ook de mogelijkheid bieden om een aantal 

eigen belevingen op te doen in verschillende klassen. 

Wij vinden beweging van groot belang en hopen veel van jullie op deze avond te ontmoeten. 

Start is om 20.00u 

We streven naar een eindtijd van 21.30u 

 
Vanuit de administratie 
Welkom 

Jóli Mena Calvo is gestart op locatie ’t Oostrom.  

Wij wensen Jóli en haar ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Vanuit de klassen 

Woensdag 16 januari: Opvoering Gezongen Driekoningenspel 

Woensdagochtend voeren leerkrachten en ouders het gezongen 

Driekoningenspel op voor alle klassen van de school. Dit spel 

verbeeldt de aanbidding van de nieuwe koning Jezus door de Drie 

Wijzen uit het Oosten. Zij ontmoeten elkaar onderweg, wanneer zij 

de ster volgen, en trekken gezamenlijk verder op. Herodes komt in 

dit spel niet voor, het goede staat centraal, en daardoor is het voor 

alle klassen geschikt om te zien, ook voor de kleuters. Het hele spel 

wordt gezongen. Met hun gaven brengen de Drie Wijzen geschenken 

waar de mens weer mee verder kan in zijn ontwikkeling: goud voor 

wijsheid, mirre voor menselijke deugd en wierook voor de verbinding 

van de menselijke ziel met het onsterfelijke. 

Ook ouders en belangstellenden zijn welkom om te komen kijken, er zijn twee opvoeringen: om 9 

uur en 10 uur, in de zaal. 

 
 
  

  
  Weekbericht   

Maandag, 14 januari 2019 

  



Vanuit de Bibliotheek 
NIEUWE BOEKEN IN DE BIEB 

 

 18.9 Natuur en Milieu/Bomen (Jeugd informatie) 

Treed binnen in de wondere wereld van de bomen! Grote bomen, dikke bomen, 

oude bomen, boometers en boombewoners, bomen en godsdiensten, evolutie en 

levensbomen, wortels, jaarringen, oerbossen, houthakkers, houtsnijwerk, huizen 

in bomen, houten voertuigen, baobabs en reizen van bomen. Je kunt het zo gek 

niet bedenken of je vindt het in deze grote uitgave . 

 
 

 

Volwassenboeken/informatie 10.2.1 

De opa van Senne is gestorven. Hij voelt een diepe, bijna ondraaglijke steek in zijn 

hart. Senne gaat op zoek naar een slot, opdat hij niets meer zou voelen. Net op dat 

moment merkt zijn buurmeisje Fien hem op. 

Volwassenen vinden het vaak moeilijk om een onderwerp als de dood te bespreken, 

zeker met kinderen. Toch is het ontzettend belangrijk om hierover met hen in 

dialoog te gaan: eerlijk, open, onomwonden en op hun niveau. 

Hart op slot vertelt over de weg die Senne aflegt om het verlies van zijn opa te 

verwerken. Daarnaast is er een uitgebreid non-fictieluik waarin handvaten worden 

aangereikt om met kinderen te spreken over doodgaan, rouwen en gevoelens.  

 
 

 

 

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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