
Agenda:  
17 jan.  13.00 uur alle klassen uit!  Studiemiddag  

22 jan.  20.00 uur      Algemene ouderavond 

 
Vanuit de schoolleiding 
Gisteren hebben we samen de kinderen van de nieuwe eerste klas en juf Floortje welkom geheten. 

Juf Floortje vertelde een mooi verhaal en alle klassen lieten iets zien/horen aan de kinderen van de 

nieuwe eerste klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vanuit de administratie 
Welkom 

Lyander van Keulen, kleuterklas D 

Guus van den Akker, kleuterklas D 

Sam van Aert, kleuterklas A 

Eden Borm, kleuterklas ’t Oostrom 

Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een hele fijne tijd toe op de Vuurvogel. 

 

 

  
  Weekbericht   

Maandag, 7 januari 2019 

  



Vanuit de Bibliotheek 
 

In Palmen op de Noordpool vertelt Marc ter Horst je alles over 

klimaatverandering. Het is een verhaal vol vulkanen, mammoeten en 

stoommachines. Met smeltende gletsjers, verwoestende orkanen en gniffelende 

inktvissen. En met dappere wetenschappers die diep in ijs boren om te laten zien 

dat klimaatverandering van alle tijden is, maar dat de opwarming van nu toch 

echt een ander verhaal is. Palmen op de Noordpool is een belangrijk boek over 

jou en je toekomst, maar ook een grappig boek vol verrassende 

informatie.  Staat bij Informatieve boeken 18.9 natuur en milieu/klimaat  10 t/m 

13 jaar 

 

 

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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