
Agenda:  
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 

10 dec.  20.00 uur    Ouderavond voor de nieuwe klas 1 (voorjaarsklas) 

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 
Verslag studiemiddag over de rol van  bewegen in ons onderwijs 

Afgelopen dinsdagmiddag waren jullie kinderen eerder vrij in verband met een studiemiddag. We 

hebben ons met het team verder verdiept in hoe wij bewegen een plek geven in ons onderwijs. 

Gedurende de afgelopen weken hebben we hier al vaker met elkaar over gesproken in het kader van 

de evaluatie van de bewegende kleuterklassen, en het inzetten van het flexibele meubilair in de 

eerste klassen, als pilot voor dit jaar. Tijdens deze middag hebben we de beweging vooral met elkaar 

beleefd; na een warming up met de bal-a-vis-x en een korte inleiding over het effect van bewegen 

op de ontwikkeling van het brein, hebben we een ronde gemaakt langs alle klassen. Alle leerkrachten 

hebben een activiteit met de collega’s gedaan, die ze ook met de kinderen in de klas doen. Op deze 

manier hebben we een kijkje in elkaars keuken gekregen op specifiek dit onderwerp. Hoewel 

leerkrachten regelmatig even bij elkaar binnenlopen in de klas, is het heel waardevol om dit met 

aandacht op een bepaald thema te kunnen doen, en er ook even over van gedachten te wisselen; 

waarom doen we dit ook al weer? En wat levert het ons en de kinderen op? 

Tijdens de algemene ouderavond op 22 januari krijgen jullie als ouders ook de kans om meer te 

weten te komen over het waarom van bewegen op onze school, en vooral ook om het in de praktijk  

te beleven!  

  
Adventsmuziek (Herhaling, er zijn al een 5 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 

RECYCLE SINT 

Waarom elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt ruilen? Recycle Sint wil zoveel 

mogelijk speelgoed een tweede leven geven op de speelgoedruilmarkt. Het is dé manier 

om het Sinterklaasfeest duurzaam en voordelig te vieren! Dat kan ook in Driebergen zie 

voor meer informatie de bijlage hierover. 

https://recyclesint.org/ 
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BHV in de school 

Natuurlijk hebben wij op de Vuurvogel ook BHV-ers (bedrijfshulpverleners) die in geval van een 

calamiteit weten hoe te handelen. Wie dat zijn is te zien op het aan-afwezigheidsbord in de hal. Deze 

personen hebben een basisopleiding gedaan en jaarlijks hebben zij allen een opfrisdag waarin 

geoefend wordt hoe wonden verbonden moeten worden, hoe brandjes te blussen, wanneer wel/niet 

externe hulp inroepen en ook hoe te reanimeren. Afgelopen donderdag zijn Chris, Matthijs, Heleen, 

Maarten en Sonja op herhaalcursus geweest. Hieronder een kleine impressie: 

 

 

  

 

 
Week van de kindermishandeling 

In de bijlages zit een flyer van de GGD om aandacht te vragen voor het thema kindermishandeling 

en hoe je daar als ouder iets mee kunt doen. 

 

Gambiaproject 

In de bijlage ook een brief over het Gambiaproject waar een aantal leerkrachten van de Vuurvogel 

zich mee verbonden hebben.  

 

Concert door profs en jong talent MAESTRO´s van MORGEN 

Op zondag 9 december om 14.30 uur geeft THE ATLANTIC TRIO, het pianotrio van Bas Verheijden, 

een concert in de Grote Kerk Driebergen. Daarin werken ze samen met 4 jonge prijswinnaars van het 

Heuvelrug Muziekconcours.  

Fama Koning (cello) oud leerling van de Vuurvogel en Mariëtte Koens (klarinet) vielen in de 

prijzen bij de edities 2016 en 2017. Frederique Hemler (viool), de kersverse winnaar van 2018 en 

Andrea Carola Crainic (piano) die de speciale MAESTRO-prijs kreeg van de jury zullen ook mee 

spelen. 

The Atlantic Trio speelt het hartverwarmende Trio opus 23 van Arensky . Daarnaast zullen ze, als 

mini-orkest, de jonge talenten gaan begeleiden in hun solostukken.  

Het is mooi dat de Utrechtse Heuvelrug een concours heeft waarmee jonge talenten ontdekt kunnen 

worden! Op dit concert kan het publiek getuige zijn van de razendsnelle ontwikkeling van voormalig 

winnaars, die inmiddels al op het conservatorium bezig zijn. Ook kan men genieten van een 

spannende muzikale samenwerking tussen jong en oud. 

Het concert duurt een uur en is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. Tot 27 jaar is het zelfs gratis! 

We raden het aan om hier zo mogelijk met kinderen naartoe te gaan omdat het een toegankelijk 

concert van niveau is! 

Kaarten à 15 euro bij boekhandel Jaques Baas en Cd-Artline en via www.basverheijden.com 

 

Uit de MR 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 27 november 2018. Op de agenda staan de begroting, 

waarover de MR advies-recht heeft, en communicatie. 

De MR bestaat uit een docentengeleding (Chris Cornelissen (klas 5) en Rianne Zoomers (engels)) en 

een oudergeleding (Jesse Mulder, Sandy van Aert (Sam kleuterklas B, Pien klas 4, Lukas klas 6) en 

Koos de Bruijn (Hidde kleuterklas A)) en komt ongeveer maandelijks bijeen. 

 

Vanuit de administratie 

Schaaktoernooi 

Gelukkig is er een ouder die deelname van de Vuurvogel aan het schaaktoernooi wil organiseren. 

DANK!!  

 



Schoolbasketbaltoernooi  

Is er een ouder die voor de school het schoolbasketbaltoernooi wil organiseren? 

De kinderen moeten voor 14 december ingeschreven worden bij de organisatie. Het toernooi is op 20 

februari 2019  

Graag opgeven bij Hennie den Teuling 

 

Vanuit de klassen 
Keuzeuur 

Voor keuzeuur ben ik op zoek naar zo veel mogelijk restjes schroeven, pluggen, blikken in alle 

soorten en maten (schoon:-), moertjes, bouten, rietjes, stroomdraden, lege stoppen, schakelaars, 

stophouders, plastic lepeltjes, mesjes, vorkjes, doppen, kurken, plastic flesjes of bakjes, radio, 

draaiknoppen, ouderwetse telefoons, kroonsteentjes of andere technische restjes. 

Of te wel: hebben jullie thuis ook zo’n van alles en nog wat la of een overvolle garage en een 

opruimbui? Dan houd ik me zeer aanbevolen, ook voor dingen die er niet bij staan maar ook leuk 

kunnen zijn voor het maken van robotachtige figuurtjes!!! Inleveren bij Chris klas 5 of Willem. 

 

Vanuit de bibliotheek 
Verwarmende winterboeken voor de koude dagen 

 

 

 
Vanochtend was het al fijn druk bij het uitzoeken 

van de mooiste adventskalenders, prentenboeken 

en nieuwste voorleesboeken. We staan nog tot en 

met woensdag voor jullie klaar in de hal (haal- en 

brengtijden).  

Voor de kleuters hebben we een grote selectie 

winter / kerstboeken! We hopen ook jullie, 

kleuterouders, te zien.  

 

Er is een pinapparaat aanwezig.  

 

 

 

 

 

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 
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