
 

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 
Verbouwing 

Vandaag is op het kleuterplein de bouw van een kleuterlokaal gestart. De bedoeling is dat we eind 

februari over een 3e groot kleuterlokaal beneden beschikken waardoor we in de toekomst 3 gelijke 

kleutergroepen hebben op de begane grond. 3 kleuterklassen is wat een school nodig heeft als 

aanvoer voor een gezond gevulde eerste klas. Zoals bekend willen en kunnen we op de Faunalaan 

niet verder groeien. Hieronder staat te lezen hoe we wel als vrijeschoolonderwijs in Driebergen willen 

uitbreiden. 

 

Vanuit het bestuur 
2e stroom in Driebergen 

Sinds mei zijn we bezig met het opzetten van een 2e stroom in Driebergen. De Vuurvogel heeft al 

langere tijd grote wachtlijsten. Door het starten van een 2e stroom willen we meer kinderen de 

mogelijkheid geven om vrije school onderwijs te volgen. De 2e stroom start met de opbouw van een 

kleutergroep. Ieder jaar bekijken we of we voldoende aanmeldingen hebben om een nieuwe klas te 

formeren. Om de 2e stroom te kunnen huisvesten hebben we direct bij de gemeente Utrechtse 

heuvelrug het verzoek gedaan tot een nieuwe locatie in Driebergen. 

We hebben de voorkeur om de nieuwe kleutergroep niet alleen te huisvesten, maar samen met een 

bestaande klas vanuit de Vuurvogel. De keuze welke klas was mede afhankelijk van welke locatie de 

gemeente zou aanwijzen. 

 

De gemeente is verplicht om voor ons huisvesting te verzorgen. De samenwerking tussen ons als 

school en de gemeente is in de afgelopen periode helaas niet conform verwachting gelopen. Wellicht 

hebben jullie daar iets van gemerkt. Dit maakte dat we de afgelopen tijd pas in de laatste minuut 

konden communiceren over wijzigingen in huisvesting.  

 

Omdat we als bestuur ontevreden zijn over het functioneren van de gemeente, en geen 

verbeteringen zijn, ondanks afspraken en escalaties rondom de samenwerkingsrelatie, hebben we 

hierover de gemeenteraad en de pers benaderd. Kinderen, ouders en schoolteam; we moeten 

immers allemaal juist wél weten waar we aan toe zijn. 

 

In het AD is hierover afgelopen zaterdag een artikel gepubliceerd. Via onderstaande link kunnen jullie 

het artikel lezen. Aanstaande donderdag gaat een raadslid vragen stellen over de gang van zaken. 

 

Tot ongeveer 3 weken geleden gaf de gemeente aan dat de 2e locatie in Doorn zou starten. Dat had 

niet onze voorkeur, maar was de enige optie volgens de gemeente. We dachten daarom aan een 

lagere klas die dan met busvervoer samen met de nieuwe groep dagelijks vanaf de Faunalaan naar 

Doorn zou reizen. Toen 2 weken geleden bleek dat Doorn niet door kon gaan en ‘t Oostrum vlakbij de 

Faunalaan beschikbaar kwam, leek het juist goed hiervoor een hogere klas te kiezen.  

 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 15 oktober 2018   



In overleg hebben leraren, bestuur en schoolleiding gekeken welke leerkracht en welke klas dan het 

beste deze stappen zouden kunnen gaan zetten. Dit is de 5e klas geworden. We hebben er alle 

vertrouwen in dat deze klas dit schooljaar een fijne plek vindt op ‘t Oostrum. Het is bovendien een 

kans voor deze klas om niet naast de verbouwing op school te hoeven werken. Op dinsdag 30 

oktober zullen de nieuwe kleuters en klas 5 voor het eerst les krijgen op de nieuwe locatie! 

 

We houden jullie graag op de hoogte van ontwikkelingen. 

  

Bestuur van de Vuurvogel 

 
https://www.ad.nl/utrecht/ruimtegebrek-voor-scholen-in-heuvelrug-waar-moeten-leerlingen-naar-

herfstvakantie-

heen~a342f96d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

  

Vanuit de administratie 
Wie wil het schaaktoernooi organiseren? 

Op 2 februari 2019 organiseert SV Doorn-Driebergen het schoolschaakkampioenschap voor 

basisscholen. Dit werd voorheen door een ouder georganiseerd. Echter heeft deze ouder geen 

kinderen meer op onze school, dus wie wil deze organisatie overnemen?  

Graag aanmelden bij Hennie den Teuling, administratie. hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Solar van der Veldt is ingestroomd in kleuterklas B. Wij heten Solar en haar ouders van harte 

welkom op onze school. 

 

Vanuit de ouders 
Gezocht: ouders die de jaartafel willen verzorgen 

Genieten jouw kinderen ook van de jaartafel in de hal? Met het wisselen van de seizoenen wordt de 

tafel steeds weer omgetoverd tot een tafereel dat de kinderen meeneemt in de sfeer van het 

moment. Welke ouder vindt het leuk om het geheim van 'onder' deze tafel te leren kennen? Daar 

waar alle materialen staan? En om daar vervolgens iets moois mee te creëren? 

De ouders die dit nu verzorgen zullen in verband met het openen van de 2e schoollocatie minder op 

school zijn. 

Voor informatie kun je bellen met Fizien Martens, 06-17469416 
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Vanuit de bibliotheek 
KINDERBOEKENWEEK 2018: nieuwe boeken in de jeugdbieb: 

 

 

Van Tosca Menten het tiende avontuur van Dummie (jeugdboeken geel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze springen van een hoge rots of vliegen door de lucht, maken salto’s met een 

snowboard of racen op een circuit. Kortom spektakel. (18.9 Sport en spel) 

 

 

 

 

 

 

Van Paul van Loon het negentiende deeltje over dolfje weerwolfje.(Avi E4) 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur- en reisjournalist Unwin met een voorliefde voor dieren schrijft 

Migratieverhalen van o.a pinguins, albatrossen, olifanten, rode krabben. (18.9 

Natuur en milieu/dieren) 

 

 

 

 

 

 

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 
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