
Agenda:  
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 
 

 
Advent 

De adventstijd is ingeluid. 

Vrijdag liepen de kleuters in het adventstuintje om hun lichtjes te ontsteken. 

Vandaag hadden klas 1 t/m 6 de eerste adventviering van waaruit zij   

licht meenamen om de eerste adventskaars in de klas mee aan te steken. 

De spreuk die we in de vieringen zeggen deze weken klinkt als volgt:  

  

Donker wordt de aarde, duister overal. 

In mijn hart bewaar ik, licht dat blijven zal. 

Dat het helder brande, stalen mag heel ver 

Dan zal eens de aarde, worden tot een ster. 

 

Vanaf volgende week dinsdag is iedereen (op dinsdag t/m vrijdag) 2 weken lang ’s morgens welkom 

vanaf 8.15u om in de zaal bij de adventskrans naar muziek te luisteren. 

 

Natuurlijk gaat onze aandacht nu eerst naar Sint Nicolaas die ons woensdag komt bezoeken! 

 

En voor daarna wensen we iedereen een sfeervolle en warme adventstijd toe! 

Namens het Vuurvogelteam, Sonja Helling 

 

 

  
  Weekbericht   

Maandag, 3 december 2018 

  



Vanuit de administratie 

Herhaling: 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 

 

 

 

 

 

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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