
Agenda:  
9 nov.  17.00 uur   Sint Maarten, zie folder 

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

14 nov. 20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

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 
Bewegend onderwijs op De Vuurvogel  
Zoals voor veel ouders bekend is er in de afgelopen jaren in twee kleuterklassen met bankjes en 

kussentjes gewerkt, in plaats van met de tafeltjes en stoeltjes. De bankjes en kussentjes zijn ook wel 

bekend als meubels van het concept ‘bewegende klas’. In september hebben we met elkaar 

besproken wat ons dit heeft opgeleverd en hoe we hiermee verder willen, eventueel ook in de hogere 

klassen. Het nadeel van de naam Bewegende klas is, dat het lijkt alsof er in andere (kleuter)klassen 

niet wordt bewogen, en dat is natuurlijk helemaal niet het geval! Bewegen is een heel belangrijk 

element in ons onderwijs. Het stimuleert de ontwikkeling van de onderste 4 zintuigen, die het kind 

helpen om ‘in het lijf te komen’. Het oefenen van deze zintuigen blijft de hele schoolloopbaan 

belangrijk, maar zeker de eerste 7 jaar. Ook vanuit de neurologie is bekend dat bewegen de 

ontwikkeling van de hersenen stimuleert, en daarom bewegen wij ook in de hogere klassen 

bijvoorbeeld bij het oefenen van de tafels.  

Voor de kleuterklassen hebben we ervoor gekozen om de term bewegende klas niet meer te 

gebruiken, omdat dit dus geen recht doet aan wat er daadwerkelijk gebeurt in alle klassen. 

Leerkrachten hebben een bepaalde mate van autonomie om het onderwijs vorm te geven. Dat 

vinden we belangrijk op onze school. Vanuit die autonomie kunnen leerkrachten zelf besluiten welke 

vorm van meubilair ze inzetten; de tafeltjes met de stoeltjes, de bankjes met de kussentjes, of een 

combinatie daarvan. De bankjes en kussentjes brengen met zich mee dat ze flexibel inzetbaar zijn 

voor verschillende opstellingen, en daarom gebruiken wij hiervoor de naam flexibel inzetbaar 

meubilair. Wellicht ten overvloede maar toch goed om te vermelden, is dat in klassen waar met dit 

flexibel inzetbare meubilair wordt gewerkt niets verandert aan het onderwijsprogramma. Alleen in de 

klas ziet het er wat anders uit. 

  

Op verschillende andere vrijescholen wordt ook in de eerste klassen van de onderbouw met deze 

meubels gewerkt. Onze juffen van de eerste klas(sen), Meike, Loeka en ook Floortje die straks juf 

wordt van de voorjaarsklas, hebben allemaal al ruime ervaring met het werken met de bankjes en 

kussentjes, in verschillende klassen. Zij zullen dit schooljaar in hun eerste klassen ervaren of dit 

flexibel inzetbaar meubilair voor ons ook een meerwaarde heeft voor ons onderwijs. Bij juf Meike en 

juf Loeka staan daarom vanaf nu bankjes en kussentjes in de klas, en bij juf Floortje zullen de 

bankjes en kussentjes de rest van dit jaar in elk geval blijven. Aan het einde van het schooljaar 

zullen we dit alles goed met elkaar evalueren. Op dinsdag 22 januari zal de algemene ouderavond 

ook in het teken staan van bewegend onderwijs. We hopen jullie dan allemaal te kunnen begroeten! 

 

Vanuit de MR 
Samenvatting MR-vergadering 29 oktober 2018 

Naar aanleiding van een vraag van een ouder over de ouderbijdrage is gesproken met de 

penningmeester Justus Koek. Hij liet weten dat het bestuur voornemens is over de besteding van de 

ouderbijdrage een toegankelijke uitleg en specificatie op de website van school te zetten. Dit 

gebeurde eerder via het weekbericht. 

  
  Weekbericht   

  

Maandag, 5 november 2018   



Daarnaast heeft de MR gesproken over een brief van de schoolleiding over het voornemen in de 1e 

klas vanaf november een pilot van bewegende klas te houden. De MR heeft de schoolleiding 

geadviseerd bij dit soort ontwikkelingen tijdiger met betrokkenen te communiceren. 

De volgende MR-vergadering is op 27 november 2018. We hopen dan de begroting te bespreken, 

waarover de MR advies-recht heeft. 

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

oudergeleding (Jesse Mulder, Sandy van Aert en Koos de Bruijn) en komt ongeveer maandelijks 

bijeen. 

 

Vanuit de administratie 
Welkom 

Op onze locatie ’t Oostrom zijn begonnen: Iva van Veldhuizen en Ben van de Wijgaert. 

Locatie Faunalaan, kleuterklas D: Liv van Zundert. 

Wij wensen Iva, Ben, Liv en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Fietsendieven actief! 

Beste ouders, vanaf ons schoolplein is een fiets gestolen. De fiets stond helaas niet op slot. Wilt u er 

voor zorgen dat de fietsen die bij het fietsenrek staan ook op slot zijn zodat dieven niet makkelijk 

een fiets mee kunnen nemen. 

 

Jaartafel 

 

 

 

Hartelijk dank aan de 

ouders die deze mooie 

jaartafel in de hal 

hebben gemaakt! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de klassen 
ouders gevraagd voor het schminken 

Beste ouders en vrienden van de Vuurvogel 

Voor de aanstaande kerstspelen zoeken wij mensen die zouden willen helpen bij schminken. 

Wie zou het leuk vinden om de spelers van het paradijsspel en van het kerstspel te helpen 

schminken? 

Zou je het zelf niet willen, maar ken je iemand die zo’n klusje leuk zou vinden, laat het mij dan ook 

weten alsjeblieft! 

 

Met hartelijke groet, 

Maike Klaassen, leerkracht klas 3 

 

 

 

 

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 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


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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