
Agenda:  
11 febr. 20.00 uur     Klas 1 (Juf Loeka en juf 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 klassen 
Naaihulp gezocht 

Het nieuwe kleuterlokaal is bijna klaar. Na de krokusvakantie zal juf Roos met haar klas en juf 

Marijke hun intrek in het nieuwe lokaal nemen. We zoeken nog naar mensen die kunnen helpen bij 

het naaien van de gordijnen. Wil je die hulp bieden dan graag een berichtje naar 

wvloenen@devuurvogeldriebergen.nl 

Dank!! 

 

Vanuit de bibliotheek 
Nieuw boek 

Hans Magnus Enzensberger/De telduivel. 

In 12 nachten (hoofdstukken) droomt de hoofdpersoon Robert over zijn contacten 

met zijn leraar, de 'Telduivel'. Dan worden op speelse wijze tal van onderwerpen 

uit de Getallenleer ter sprake gebracht. Niet alleen onderwerpen als optellen, 

aftrekken, delen en vermenigvuldigen komen ter sprake. Ook priemgetallen, 

machten, wortels, rijen, combinaties, driehoeksgetallen, imaginaire getallen, het 

getal 'nul', topologie komen aan de orde. Het boek is op een vlotte, wellicht iets te 

kinderlijke manier geschreven. En of de angst voor getallen helemaal zal zijn 

weggenomen, daarover is te twisten. Maar veel jonge mensen, met enig fanatisme 

voor wiskunde zullen er plezier aan beleven. De problematiek van de angst hangt 

meestal samen met het 'al te abstracte karakter' van de schoolse wiskunde, 

hetgeen tot uitdrukking komt in het gezegde 'Maar wat heb je eigenlijk aan dit vak?' Er is een 

register van onderwerpen dat meer vermeldt dan behandelt. De uitvoering is speels met leuke 

illustraties. De Duitse schrijver is geen wiskundige, maar is door vele deskundigen geadviseerd. 

Vanaf ca. 11 jaar   

Vindplaats 18.9 Wetenschap en Techniek/wiskunde 

 

 

 

 

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 

 

  
  Weekbericht   

Maandag, 4 februari 2019 
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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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