
Agenda:  
12 maart  Aanvang 20.00 uur /inloop v.a.19.45 uur Klas 4, ouderavond 

14 maart 20.00 uur     Lezing over sprookjes, kleuterklassen en  

        andere belangstellenden 

15 maart Geen school ivm landelijke onderwijsstaking 

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

 

Vanuit de schoolleiding 
Verslag studiedag 

Gisteren tijdens de studiedag hebben de leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de 

schoolleiding van De Vuurvogel zich verdiept in de Executieve Functies. In de ochtend hebben twee 

mensen van Kans in Onderwijs ons hier het een en ander over verteld. In het kort kun je de 

executieve functies beschrijven als processen en functies die zich in de hersenen bevinden, en die 

een belangrijke rol spelen bij het kunnen uitvoeren van bepaalde taken. Die taken hebben 

voornamelijk te maken met zelfsturing. Denk bijvoorbeeld aan taakgerichtheid en aandacht, plannen 

en organiseren, terughouding, en emotieregulatie. Die taken zijn belangrijk om bijvoorbeeld een taak 

af te kunnen maken, op je beurt te kunnen wachten, of vooruit te kunnen kijken wat je voor morgen 

mee naar school moet nemen. We hebben besproken hoe we de ontwikkeling van deze functies 

kunnen ondersteunen in de klas. Het leuke is dat je dat voor een deel  kunt doen met leuke spellen 

zoals Vlotte Geesten, Halli Galli of Set. Een paar spelletjes hebben we natuurlijk even uitgeprobeerd 

om te ervaren wat dat van onze eigen executieve functies vraagt. En, je kunt ze natuurlijk thuis ook 

spelen! 

 

 

  
  Weekbericht 

Dinsdag, 5 maart 2019 

  



 

Opening kleuter plein en nieuwbouw 

Vanmorgen hebben we samen met alle kinderen in een kort moment het nieuwe schoolplein van de 

kleuters en de nieuwbouw geopend. Na het doorknippen van de strik zijn alle klassen over het plein 

gewandeld en hebben even door de ramen bij de kleuters en juf Roos en Marijke naar binnen 

gekeken. We zijn erg blij met hoe plein en aanbouw geworden zijn en verwachten veel fijne 

leermomenten te kunnen geven in deze heerlijke ruimtes! 

 

 

  



Hoera juf Inez heeft een zoon! 

 

Op 22 februari is Eloï Erik Emmanuel geboren. Wij wensen hem met zijn broers, zus en ouders een 

gezond en interessant leven toe! We kijken ook uit naar de terugkeer van juf Inez in mei. 

Op vrijdag 15 maart a.s. zal De Vuurvogel haar deuren sluiten vanwege de landelijke 

onderwijsstaking. 

In het team is gesproken over de aard van deze staking en de motivatie om hieraan gehoor te 

geven: 

“Van ons als leerkrachten wordt gevraagd kinderen voor te bereiden op de toekomst, zodat zij ook in 

de toekomst een plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij. Wij geven daar alles voor, en 

wij vinden dat dat onvoldoende wordt erkend en gezien. 

Wij willen door middel van deze staking een signaal afgeven om het beroep van leerkracht veilig te 

stellen voor de toekomst. Als werken in het basisonderwijs minder aanzien heeft, zullen in de 

toekomst steeds minder mensen kiezen voor het vak van leerkracht. 

Ook vinden wij het niet terecht dat medewerkers van het basisonderwijs, zowel leerkrachten maar 

ook onderwijs ondersteunend personeel, minder worden gewaardeerd in onder andere salaris, dan 

werknemers in andere beroepen die een opleiding van vergelijkbaar niveau hebben. 

Alle leerkrachten en medewerkers voelen zich zeer verbonden met de kinderen en het werken met 

hen op school. Alles wat we doen, willen we dan ook goed en met aandacht en op maat doen: van de 

administratie tot lesplannen en getuigschriften schrijven. We voelen ons daar op dit moment niet 

voldoende in gefaciliteerd en willen dat duidelijk maken in de vorm van deze staking.” 

  

We beseffen dat het veel van jullie als ouders vraagt, en we hopen op begrip voor deze actie. 

Indien uw kind(eren) naar de BSO gaat/gaan, kunt U bij de betreffende BSO informeren naar de 

mogelijkheden voor opvang. 

  

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, de schoolleiding, leerkrachten en medewerkers van De Vuurvogel 
 

Herhaling: Oproep  

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 dmv een mailtje aan Linda: lscheeres@devuurvogeldriebergen.nl, of even binnenlopen op 

dinsdag of donderdag. 

 

Vanuit de MR 
Verslag MR vergadering 

Begin februari is de MR weer bijeen geweest. Afgesproken is dat bij het bestuur geïnformeerd zal 

worden naar de stand van zaken van de publicatie van een specificatie van de ouderbijdragen op de 

website. Ook hebben we geïnformeerd naar de voortgang van de 2e stroom.  

 

Voor de rest van dit schooljaar volgen de MR-vergaderingen de bestuursvergaderingen.  

-7 maart (in voorbereiding op bestuursvergadering over het concept jaarverslag) 

-17 april (in voorbereiding op bestuursvergadering over jaarverslag en formatieplan) 

-20 mei (in voorbereiding op bestuursvergadering over het scholingsplan 19-20) 

-1 juli 

 

De MR bestaat uit een docentengeleding (Chris Cornelissen (klas 5) en Rianne Zoomers (engels)) en 

een oudergeleding (Jesse Mulder (Ronja en Momo kleuterklas B), Sandy van Aert (Sam kleuterklas B, 

Pien klas 4, Lukas klas 6) en Koos de Bruijn (Hidde kleuterklas A)) en komt ongeveer maandelijks 

bijeen. 

mailto:lscheeres@devuurvogeldriebergen.nl


Vanuit de ouders 
3bergenloop 

Komende zaterdag vindt de Driebergenloop plaats. We willen dit jaar ook als school deelnemen. 

Opgeven geschiedt gewoon via de site: 3bergenloop.nl en daarbij kun je onze school vermelden. Je 

kunt dan een T shirt van school lenen. Voor wie wil is er vrijdag om 15 30 een kleine oefentraining 

bij de ingang van het Grote Bos. 

Er komt ook een A4 te hangen op school bij de kleuters, het prikbord bij de hoofdingang en het 

Oostrom. Daar kun je op intekenen (voor T shirt en training) . 

 

Tijden zaterdag 9 maart: 

9:30 uur  kinderen van 4 jaar (1 rondje, ca. 750 m) 

9:45 uur  kinderen van 5 en 6 jaar (1 rondje, ca. 750m) 

10:00 uur  kinderen van 7, 8 en 9 jaar (2 rondjes, ca. 1500m) 

10:15 uur kinderen van 10, 11 en 12 jaar (2 rondjes, ca. 1500m) 

 

Natalie Lottering-van Vark 

 

Herinnering inleveren inschrijving voor het schoolvoetbaltoernooi uiterlijk 6 maart bij de 

leerkracht 

Voetbalvereniging FC Driebergen heeft ons uitgenodigd om mee te doen met het 

schoolvoetbaltoernooi. De speeldagen zijn:  

woensdagmiddag 10 april voor klas 3 en de meisjes 4; 

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

 

Op maandag voor de vakantie hebben de kinderen een brief meegekregen over dit toernooi. 

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

te leveren bij de leerkracht. 

 

Voor klas 3 en 4 bestaan de teams uit minimaal 6 spelers. 

Voor klas 5 en 6 bestaan de teams uit minimaal 8 spelers. 

 

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 
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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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