
Agenda:  
22 jan.  20.00 uur      Algemene ouderavond 

11 febr. 20.00 uur     Klas 1 (Juf Loeka en Meike) ouderavond 

Vanuit de schoolleiding 
 

Algemene ouderavond over beweging in het Onderwijs op de Vuurvogel (herhaling) 

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 

Noa van Geel, klas 4 

Loes Woerdeman, kleuterklas D 

Wij wensen Noa, Loes en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Vanuit de klassen 
Lezing over sprookjes, donderdag 14 maart om 20.00 uur, door Loïs Eijgenraam 

Voor de ouders van de kleuterklassen en eerste klassen, en andere 

belangstellenden verzorgt  Loïs Eijgenraam een lezing over 

sprookjes. Dit zijn de verhalen die in die klassen worden verteld. In 

de lezing wordt verteld over het belang van sprookjes vertellen, het 

kiezen van welke sprookjes voor welke leeftijd, hoe sprookjes 

kunnen worden verteld, het omgaan met beelden - ook enge, en het 

opbouwen van een innerlijke binnenruimte waar de sprookjes een 

hulp bij kunnen zijn. Ook de invloed van de media op de beeldentaal 

komt ter sprake, zonder belerend te willen zijn naar ouders over het 

wel of niet kijken van tv/filmbeelden/en dergelijke. 

Er is gelegenheid voor ouders om vragen te stellen.   

 

Voor de kleuterklassen zal er nog een korte samenkomst zijn voor praktische punten, in 

de eigen klas. Deze uitnodiging zal worden gedaan door de eigen leerkrachten. 

 

We hopen veel ouders te mogen verwelkomen op deze avond, in de zaal. 

 

Vanuit de ouders 
Kidsrun 

Dit jaar kun je namens de Vuurvogel meelopen aan de Kidsrun van de 3-bergenLOOP van zaterdag 9 

maart . Je kunt je inschrijven via www.3bergenloop.nl en vermelden dat je op de Vuurvogel zit.  Op 

de dag zelf kun je je startnummer en Vuurvogelshirt ophalen bij ons.  

Sportieve groet, Maartje Bos, Jelle Terpstra, Mark Bordes en Natalie Lottering-van Vark 06-14463024 

  
  Weekbericht   

Maandag, 21 januari 2019 

  

http://www.3bergenloop.nl/


 

 

 

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: 06 3487 7834  

Planning en informatie: 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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