
Agenda:  
20 nov . Alle kinderen om 13.00 uur uit! Studiemiddag 

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

5 dec.       Sinterklaasfeest 

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

16 dec. 20.00 uur    Paradijsspel voor ouders en belangstellenden 

20 dec. 20.00 uur    Kerstspel voor ouders en belangstellenden 

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 
Adventsmuziek (Herhaling, er zijn al een paar aanmeldingen maar er is plaats voor nog 

meer muzikanten!!) 

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 

 

Schoolleider aanspreken 

Vanuit feedback door verschillende ouders is mij duidelijk geworden dat sommige ouders af en toe 

met kleine vragen of opmerkingen rond lopen die zij niet groot genoeg vinden voor een mail aan mij 

of een bezoekje aan mijn kantoor. Ik begrijp dat en vind het ook jammer omdat de vragen zo 

onbeantwoord blijven en ik te weinig weet wat er leeft onder ouders. Om hier iets mee te doen zal ik 

de komende tijd wat vaker voor schooltijd op het voorplein te vinden zijn. Laten we samen ervaren 

of dit zinvol is. Sonja Helling 

 

Vanuit de administratie 

Wie wil het schoolvoetbaltoernooi organiseren? 

Is er een ouder die voor de school het voetbaltoernooi wil organiseren? Er is een draaiboek. Het 

Schoolvoetbaltoernooi is op 10 en 17 april 2019. Graag opgeven bij Hennie den Teuling 

 

Schoolschaaktoernooi gaat niet door ivm geen organisator. 

Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat wij niet meedoen aan het schoolschaaktoernooi omdat zich 

geen ouder gemeld heeft om de deelname te organiseren. 

 

Vanuit de klassen 
Beste ouders, 

Door omstandigheden vindt de ouderavond wat later plaats dan de bedoeling was. 

Graag nodig ik jullie uit voor de tweede ouderavond van klas 6, Dinsdag 11 december om 20.00. 

Inloop vanaf 19.45 om 20.00 gaan we echt van start. 

Josine 
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Vanuit de ouders 
Nieuwe ouders voor verzorgen toneelkleding gevraagd 

Simone Aalders en Liselotte Maas hebben het afgelopen jaar de toneelkleding van de school 

verzorgd. Ze dragen het stokje over aan twee andere ouders vanaf januari. Wie wil een paar keer 

per jaar de toneelkleding opruimen en verzorgen? Mail liselottemaas@gmail.com als je belangstelling 

hebt. Veel dank. Liselotte Maas 

 

Vanuit de bibliotheek 
Twee jeugdboeken (bij rood zelf lezen 8 jaar eo. voorlezen 6 jaar) 

 

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd wezentje op de rand van zijn 

bed. Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. 

Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij er op school over 

vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het onzin is, dat zulke 

wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien heeft 

Een fantasierijk en spannend avontuur over Gorgels, Brutelaars en een jongen met 

superogen, van cabaretier Jochem Myjer. 

 

 

Het spannende vervolg op De Gorgels, geschreven door Jochem Myjer. Melle en zijn 

familie logeren bij een oude vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht 

wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, 

waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin 

het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten nu het warmer wordt.  

 

 

 

 

 

 

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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