
Agenda:  
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 

14 maart 20.00 uur     Lezing over sprookjes, kleuterklassen en  

        andere belangstellenden 

19 maart Aanvang 19.45 uur /inloop v.a.19.30 uur Klas 2, ouderavond 

Vanuit de schoolleiding 
Luizenprotocol van De Vuurvogel 

Vorig jaar kwam vanuit het team de wens naar voren om een wat completer luizenprotocol te hebben 

dan we tot nu toe hadden. Samen met Willem van Loenen, Marieke Tjebbes, en 2 ouders (een 

oudgediende luizenouder en een ouder die arts is en uitgebreid contact heeft gehad met de GGD voor 

ons) is bijgaand luizenprotocol voor onze school opgesteld. 

Het luizenprotocol is ook te vinden op de website.  
  
Oproep voor hulp 

Om meer bekendheid te geven aan onze 2e stroom zijn we opzoek naar enkele ouders die na de 

voorjaarsvakantie willen helpen om flyers te verspreiden in en om Driebergen. Bij ons is een lijst met 

relevante locaties, en wellicht weet je zelf ook goede plekken om flyers neer te leggen? Aanmelden 

kan door middel van een mailtje aan Linda: lscheeres@devuurvogeldriebergen.nl, of even 

binnenlopen op dinsdag of donderdag. 

 

Keuzeuur presentatie 

De kinderen van klas 4, 5 en 6 hebben de afgelopen weken in samengestelde groepen een 

zelfgekozen workshop gevolgd. Er zijn stoere knutsels gemaakt en houten drieluiken, regensticks, 

Afrikaanse maskers en een Crankie. Er heeft een groep Chinees en Japans geschilderd en een groep 

was werkzaam rond de kinderboerderij. Alle groepen willen graag iets vertellen/laten zien van wat 

gedaan is. Daar zijn ouders welkom bij! Aanstaande woensdag om 12.30u verzamelen we in de zaal 

om naar alle groepen te luisteren/kijken. Aansluitend is de tentoonstelling in de hal, waar veel van 

het werk te zien is. In verband met Carnaval zal de tentoonstelling alleen woensdag zijn.  

 

Vanuit de klassen 
Welkom 
Wij heten Nora Geels, kleuterklas B van harte welkom. Wij wensen Nora een hele fijne tijd op onze 

school toe. 

 
Lezing over sprookjes, donderdag 14 maart om 20.00 uur, door Loïs Eijgenraam 

Voor de ouders van de kleuterklassen en eerste klassen, en andere belangstellenden 

verzorgt  Loïs Eijgenraam een lezing over sprookjes. Dit zijn de verhalen die in die 

klassen worden verteld. In de lezing wordt verteld over het belang van sprookjes 

vertellen, het kiezen van welke sprookjes voor welke leeftijd, hoe sprookjes kunnen 

worden verteld, het omgaan met beelden - ook enge, en het opbouwen van een 

innerlijke binnenruimte waar de sprookjes een hulp bij kunnen zijn. Ook de invloed van 

de media op de beeldentaal komt ter sprake, zonder belerend te willen zijn naar ouders 

  
  Weekbericht 

Maandag, 18 februari 2019 

  

mailto:lscheeres@devuurvogeldriebergen.nl


over het wel of niet kijken van tv/filmbeelden/en dergelijke. 

Er is gelegenheid voor ouders om vragen te stellen.   

 

Voor de kleuterklassen zal er nog een korte samenkomst zijn voor praktische punten, in 

de eigen klas. Deze uitnodiging zal worden gedaan door de eigen leerkrachten. 

 

We hopen veel ouders te mogen verwelkomen op deze avond, in de zaal. 

 

Vanuit de ouders 
Schoolvoetbaltoernooi 
Voetbalvereniging FC Driebergen heeft ons uitgenodigd om mee te doen met het 

schoolvoetbaltoernooi. De speeldagen zijn:  

woensdagmiddag 10 april voor klas 1, 2 en 3 en de meisjes 4; 

woensdagmiddag  17 april voor klas 5 en 6 en de jongens uit klas 4. 

 

Vandaag krijgen de kinderen een brief over dit toernooi mee. 

Wanneer een kind mee wilt doen vragen we je/zoon/dochter om de aanmeldstrook in te vullen en in 

te leveren bij de leerkracht. 

 

Een bijdrage van € 1,- per deelnemer wordt gevraagd. Dit is voor de kosten die wij FC Driebergen 

betalen per ingeschreven team. 

Je kunt dit bedrag in een envelop doen samen met de aanmeldstrook. Ook kun je ervoor kiezen om 

via een tikkie te betalen, dan kruis je dit aan op de aanmeldstrook en ontvang je op vrijdag 8 maart 

een tikkie. 

 

Graag de aanmelding uiterlijk inleveren op woensdag 6 maart 2019 bij de leerkracht. 

 

Voor het goed laten verlopen van het toernooi hebben we hulp nodig van ouders voor trainen, 

begeleiden/coachen van de teams en voor de zorg van het Vuurvogel thuishonk. 

Je kunt je hier voor opgeven op de aanmeldstrook. 

 

Wij kijken uit naar een sportief toernooi. 

Martijn Lanenga (06-45894155), m_lanenga@yahoo.com ; aanspreekpunt voor 10 april. 

Rosemunde Vonk (06-34331885), rosemundevonk@gmail.com ; aanspreekpunt voor 17 april. 

 

 

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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