
Agenda:  
2 nov.  14.00 uur   Oriëntatie middag voor nieuwe ouders, Locatie ’t Oostrom 

9 nov.  17.00 uur   Sint Maarten, zie folder 

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

15 nov. 8.30 tot 10.30 uur  Inloopochtend voor nieuwe ouders. 

16 nov. 20.00 uur   Klas 5, ouderavond 

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

Vanuit de schoolleiding 
 

Locatie ‘t Oostrom 

Vandaag zijn een nieuwe kleutergroep en klas 5 op locatie het Oostrom gestart. We hebben gisteren 

met een deel van het team, terwijl het andere deel van het team naar de Michaelconferentie was, 

deze nieuwe plek ingericht opdat alle kinderen vandaag in een schoon en warm ingericht gebouw 

konden starten.  

 

 

 

Als school zorgen we er natuurlijk voor dat er steeds tenminste 2 volwassen personen op een locatie 

aanwezig zijn voor het geval dat er iets gebeurt. Dat is ook voor de 2e locatie bijna rond. We hebben 

nog een probleem op de vrijdagen van 11 tot 13u. Daarom bij deze een oproep of er een ouder is die 

gedurende deze 2 uur op vrijdag op het Oostrom aanwezig wil zijn. Kan gewoon daar in het 

kantoortje eigen werk doen of welke invulling dan ook. Wil je hiermee helpen dan graag een bericht 

aan schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 

 

 

 

  
  Weekbericht   

  

Dinsdag, 30 oktober 2018   



Nieuwbouw 

Op het achterplein vordert de nieuwbouw met grote sprongen. Na 2 weken zijn de contouren van het 

lokaal al helemaal zichtbaar. De planning is dat vanaf de krokusvakantie juf Roos met haar groep in 

het nieuwe lokaal kan gaan werken. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Studie(mid)dagen De Vuurvogel 2018-2019 

Dinsdag 20 november, middag (school 13 u uit); 

Maandag 4 maart: hele dag vrij 

Donderdag 28 maart: middag, (school 13 u uit) 

Donderdag 6 juni: middag (school 13 u uit).  

Vrijdag 7 juni is ook een vrije dag op school. 

 

 

Vanuit de administratie 
Herhaling: Wie wil het schaaktoernooi organiseren? 

Op 2 februari 2019 organiseert SV Doorn-Driebergen het schoolschaakkampioenschap voor 

basisscholen. Dit werd voorheen door een ouder georganiseerd. Echter heeft deze ouder geen 

kinderen meer op onze school, dus wie wil deze organisatie overnemen? Als niemand de organisatie 

in handen neemt zal onze school niet deelnemen aan dit toernooi. 

Graag aanmelden bij Hennie den Teuling, administratie. hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Vanuit de klassen 
Sint Maarten 

Volgende week vieren we het sint Maartenfeest op school. Meer informatie hierover 

vinden jullie in bijgevoegde folder.  

Denk graag allemaal aan het meegeven van de knol of pompoen op uiterlijk 

donderdag 8 november. 

 

Vanuit de ouders 
Scholenzwemtoernooi!  

Op zaterdagavond 10 November is het weer zover, dan gaat het spetterende scholenzwemtoernooi 

van start! 

Iedereen met een zwemdiploma kan meedoen, de jongere kinderen 1 baantje en de oudere kinderen 

2 baantjes. 

En dan is er nog de spannende estafette! Onze school mag komen oefenen aanstaande donderdag 

om 18.15 tot 19.15! 

Lever je deelnameformulier in bij meester Willem op vrijdag aanstaande. 

Voor meer informatie: Miranda Hoekman 0655341853 of mirandahoekman@hotmail.com 

 

Vanuit de bibliotheek 
NIEUWE BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Na de dood van hun vader verhuist de identieke tweeling Mal en Colm met hun 

moeder naar een luxueus appartement in een oude torenflat in de stad. Wat ze niet 

weten, is dat er een vloek op de torenflat rust. De jongens ontmoeten hun bejaarde 

buren, die waarschuwen dat je tijdens het middaguur beter niet in het gebouw kunt 

rondlopen, horen vreemde geluiden, ontdekken een lift zonder knopje voor de 

dertiende verdieping en krijgen het onheilspellende bericht dat wie eenmaal in het 

gebouw woont, er nooit meer uit kan vertrekken. ( jeugdboeken geel Keir Graff ) 
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Kunnen de volgers van vlogger Tibo hem helpen de ontvoerde Joosje te redden? 

Tibo ziet het helemaal voor zich: hij wordt een beroemde vlogger. Maar dat valt nog 

niet mee. Hoe maak je elke dag een pakkend filmpje? Dan filmt hij per ongeluk hoe 

een man zijn klasgenootje Joosje hardhandig een auto in trekt. 

Ze wordt ontvoerd! 

Kan hij haar redden – met hulp van zijn volgers?   (jeugdboeken rood) 

 

 

 

 

De familie Rip wordt een beetje raar gevonden in de buurt. Jimi houdt van 

gitaargeweld bij volle maan. Lea kan dwars door muren zweven en moeder 

begraaft zich graag in de tuin. Toch doen ze hun best geen overlast te 

veroorzaken. "Lief zijn voor de buren!' zeggen de Rips steeds tegen elkaar. Want 

ze willen nou weleens lang in hetzelfde huis blijven wonen.(jeugdboeken geel Paul 

van Loon)  

 

 

 

 

Een spannend en griezelig verhaal waarin een onschuldig meisje bijna het 

slachtoffer wordt van de duistere voodoo-praktijken en zwarte magie van haar oom 

en tante.(jeugdboeken geel Paul van Loon) 

 

13e deel van de Grijze Jagerserie.(jeugdboeken blauw John Flanagan) 

 

 

 

 

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 

 

 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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