
Agenda:  
11 febr. 20.00 uur     Klas 1 (Juf Loeka en Meike) ouderavond 

19 febr. 8.30 – 10.30 uur    Inloopochtend voor nieuwe ouders op beide 

        locaties 

21 febr.  Iedereen om 13.00 uur vrij!   Carnaval! (Let op, dit is op donderdag) 

23 februari tot en met maandag 4 maart   Vakantie 

 

Vanuit de schoolleiding 
 
Inloopochtend op dinsdag 19 februari 

Volgende week dinsdagochtend is er weer inloopochtend van 8.30 

– 10.30. Deze ochtend zijn beide locaties van onze school open 

voor ouders die zich oriënteren op de vrijeschool. Ken je mensen 

die mogelijk geïnteresseerd zijn, attendeer ze dan vooral op deze 

ochtend. Met de start van de 2e stroom hebben wij namelijk per 

direct plek voor nieuwe kleuters, om samen te bouwen aan onze 

school! 

 

 

 

 

Vanuit de klassen 
 

Juf Rianne bakt voor Valentijnsdag cupcakes; naturel en 

chocolade-cheesecake, de opbrengst is voor Gambia. 

 

Je kunt ze bestellen via het bestelformuliertje(krijgen ze in de 

klas), dat je samen met het geld in mag leveren bij je 

klassenleerkracht, uiterlijk op dinsdag 12 februari  

De cupcakes worden donderdag 14 februari uitgedeeld. 

 

Vrijdagmiddag om 13.00 zal in de hal nog een verkoop zijn voor 

wie het heeft gemist, maar deze oplage is beperkt. (wil je ze 

bestellen voor vrijdagmiddag mail dan uiterlijk dinsdag 12 

februari naar: rzoomers@devuurvogeldriebergen.nl )  

Lekker om mee naar huis te nemen! 

 

Welkom 
Wij heten Maran Haller, kleuterklas D en Alessia van Lienden, kleuterklas B, van harte welkom. Wij 

wensen Maran en Alessia een hele fijne tijd op onze school toe. 

 

  
  Weekbericht   

Maandag, 11 februari 2019 

  

mailto:rzoomers@devuurvogeldriebergen.nl


 
Vanuit de bibliotheek 
Nieuwe boeken 

   
Lisa Wade en Daan Rot. Het hele jaar feesten 

Thuis jaarfeesten vieren in lente en zomer, dat is wat we met elkaar 

doen. 

Dit boek is een inspirerend en praktisch houvast in de wirwar aan 

jaarfeesten voor ouders met een druk leven. Lisa (o.a. Het Klokhuis, 

Ouders van Nu) en Daan (Maandagdaandag, Kiind) nodigen ons uit om 

onze eigen vrolijke en betekenisvolle vorm te vinden voor het beleven 

van het jaar. Om samen naar buiten te gaan, lekker te eten en veel te 

zingen. Een boek vol interessante achtergronden, gekke tips, liefste 

liedjes, simpele recepten etc. In dit deel van Het hele jaarFEESTEN 

vieren we de lente en de zomer. 

 
  

Lisa Wade en Daan Rot. 

Als je ideeën zoekt voor feesten in herfst en winter ben je als "drukke' 

ouder en ook leerkracht erg blij met deze mooi vormgegeven uitgave. In 

chronologische volgorde komen verschillende feestelijke gebeurtenissen 

aan de orde: Sint Maarten, Sinterklaas, Advent en Sint Lucia vullen de 

herfst. Kerstmis, Oudjaar en Drie Koningen vullen de winter. 

Jeugdherinneringen, tradities, achtergronden, knutsel- en bakideeën, 

liedjes en "columns' vormen samen een variëteit aan activiteiten om met 

het hele gezin (ook in club of klas) feestelijk te lezen en te doen. Naast 

stappenplannen en recepten die veelal bekend en handig geordend zijn, is 

het vooral de zorgvuldigheid die opvalt. 

 

 

 

 

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: 06 3487 7834  

Planning en informatie: 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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