
Agenda:  
19 dec. 13.00 uur    Wintermarkt voor Gambia 

20 dec. 20.00 uur    Kerstspel voor ouders en belangstellenden 

Tijdens avond en ochtendvoorstelling van het kerstspel worden geen jongere broertjes of zusjes 

toegestaan.  Het spel is voor kinderen van klas 1 en ouder.  

De kleuters hebben donderdag hun eigen kerstspel. 

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.   

22 dec. 2018 tot en met 6 januari 2019 KERSTVAKANTIE 

 
Vanuit de schoolleiding 
 

 
 

Paradijsspel 

Vandaag zagen de kinderen van klas 3 t/m 6 het paradijsspel. 

Ze genoten van rijke doorleefde beelden en zang. (En griezelden voor de duivel) 

Dank allen die samen zo’n mooi spel neer hebben gezet!! 

 

Advent-opmaten 

Ook deze week kunnen we weer samen genieten van een aantal muzikale opmaten tussen 8.15u en 

8.30u! 

Vorige week waren de opmaten allemaal heel sfeervol! 

  
  Weekbericht   

Maandag, 17 december 2018 

  



Een klein punt van aandacht is het feit dat de zaal tegen het einde van de opmaten erg vol werd. 

Voorin was vaak nog wel plaats. Dus het dringende verzoek aan iedereen om bij binnenkomst zo ver 

mogelijk naar voren te schuiven. Er mag ook nog voor de bankjes om de adventskrans op de grond 

gezeten worden. 

Deze week gaan we luisteren naar: 

Op de Faunalaan: Liselotte en Friso, Klas 6 en Josine, Barokkwartet 

Op ’t Oostrom: ouderkoor, Inge en Christel, Liselotte en Friso 

 

Vanuit de administratie 
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 

 
Vanuit de klassen 
WINTERMARKT VOOR GAMBIA 

Woensdag 19 december om 13.00uur is er een wintermarkt voor Gambia. Met oliebollen, 

kerstkoekjes, warme chocolademelk met slagroom, kerstmuziek en een winterverhaal. Komt allen! 

Pinnen is deze keer helaas niet mogelijk. 

 
Vanuit de ouders 
Schaaktoernooi 

We gaan op vrijdag 11/1 en vrijdag 18/1 gaan oefenen voor het school schaaktoernooi vanaf 14.30 

uur. Kinderen die graag mee willen doen kunnen dan langskomen. Wanneer er meer animo is dan 

het aantal plaatsen in het team zullen we op basis van het niveau en ervaring van de kinderen toch 

tot een selectie gaan komen. Dat bepalen we dan uiterlijk op 18/1 id middag .  

Aanmeldingen of vragen kunnen worden gemaild naar jellepterpstra@gmail.com 

Jelle en Mark 

 

De Heilige Nachten en de uiteenzetting met de tegenkrachten. 

> De Heilige Nachten tussen Kerstmis en Driekoningen kunnen we jaarlijks gebruiken als een tijd van 

rust en bezinning. 

> In de wereld zijn krachten werkzaam die tegenwerken. De uiteenzetting met machten die in plaats 

van vrede en harmonie, strijd en tegenstellingen veroorzaken vragen erom herkend en tevens 

omgevormd te worden. Tijdens de Heilige Nachten van dit jaar zullen we aan dit actuele thema 

werken. De deelnemers zijn vrij hun eigen thema te kiezen. 

> Tijdens de eerste avond spreekt Frans Lutters naast de algemene inleiding over het omgaan met 

de Heilige Nachten over het thema van de tegenkrachten. 

> Op de tweede avond begin januari delen we de ervaringen met elkaar en brengen deze tot een 

gezamenlijk inzicht. 

> De avond is voor iedereen bedoeld zowel voor mensen die nog nooit met de Heilige Nachten 

gewerkt hebben als voor hen die dit al vele jaren doen. Er worden werkschriften beschikbaar gesteld. 

> Voorafgaande aan de avond is er vanaf 19.00 gelegenheid om te zingen. 

> De Vuurvogel, 20.00-22.00 uur. Kosten €15,- (2 avonden). 

> Anne-Marijne Fliek 0614401181/ amhfliek@hotmail.com  

   Carien Huijzer > 0343 522890/0647444710/ carienhuiijzer@gmail.com 

 
Vanuit de Bibliotheek 

Terwijl Reinaert de Vos tijdens het monopoly-spelen met zijn kinderen 

stiekem een briefje van duizend uit de bank jatte en zich te goed deed 

aan een kipkluifje, verklaarde Koning Nobel in de paleistuin de jaarlijkse 

Hofdag voor geopend. 

Met de opening van de Hofdag opent ook de FONKELENDE bewerking die 

KOOS MEINDERTS 

maakte van het bekendste epos uit de Middelnederlandse literatuur: Van 

den Vos Reynaerde. In achttien hoofdstukken verhaalt Meinderts over de 

belevenissen van de geslepen vos Reinaert en zijn beklagenswaardige 

tegenspelers, waaronder Tibeert de Kater, Bruun de Beer en Cuwaert de 

Haas. 

Elk hoofdstuk werd geïllustreerd door een VOORAANSTAAND 

kinderboekenillustrator. 

Een boek om VOORTELEZEN. Dat kan vanaf 8 jaar al. Wat niet begrepen wordt hoeft ook niet 

begrepen te worden. Het staat bij 18.7 Voorleesboeken 

mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl
mailto:jellepterpstra@gmail.com
mailto:amhfliek@hotmail.com
mailto:carienhuiijzer@gmail.com


LEES OP FACEBOOK DE RECENSIE VAN BAS MALIEPAARD, JEUGDBOEKENRECENSENT VAN HET 

DAGBLAD TROUW. 

 

 

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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