
Agenda:  
3 april  12.00 tot 15.00 uur     ’t Oostrom, belevingsdag 

4 april  18.45 uur      Klas 6, muziekoptreden 

10 april middag      Klas 1,2 en 3, voetbaltoernooi 

11 april 20.00 uur      Algemene ouderavond 

12 april gewone schooltijden     Palmpasen 

17 april middag      Klas 4,5 en 6, voetbaltoernooi 

18 april gewone schooltijden     Pasen 

18 april 19.00 uur      Klas 4, toneel voor ouders en 

belangstellenden. 

Vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei VAKANTIE !! 

 
Vanuit de schoolleiding  
Schoolvakanties schooljaar 2019-2010 
Deze vakanties zijn afgestemd op het rooster van het voortgezet onderwijs in Zeist en zo veel mogelijk 
ook met de andere scholen in Driebergen. In verband met een heel lang schooljaar zijn er geen 2 weken 
vakantie in april/mei maar 1 in mei en 1 in juni. 
Vanzelfsprekend volgen later nog losse vrije (studiedagen). 
 
Herfstvakantie 19-10-19 tot en met 27-10-19 

Kerstvakantie 21-12-2-19 tot en met 5-1-20 

Krokusvakantie 22-2-20 tot en met 1-3-20 

Pasen 10-4-20 tot en met 13-4-20 

Meivakantie 27-4-20 tot en met 5-5-20 

Hemelvaart 21-5-20 tot en met 24-5-20 

Pinkstervakantie 30-5-20 tot en met 7-6-20 

Zomervakantie 18-7-20 tot en met 30-8-20 

 

Herhaling: Het bestuur van De Vuurvogel zoekt versterking 

Voel jij je ook sterk verbonden met onze school? En wil je graag bijdragen aan de kwaliteit en 

ontwikkeling van de school? Dan is een plek in het bestuur misschien iets voor jou! 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. In de brede zin van het woord. 

Borging van kwaliteit van onderwijs, financiën, strategische ontwikkelingen, verbouwing, etc zijn 

onderwerpen die aan bod komen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de schoolleiding, de MR 

en de Raad van Toezicht.  

De Vuurvogel is een zelfstandige school, en heeft dus een eigen bestuur. Van eigen ouders, ieder 

met eigen expertise die ze vanuit hun werkervaring meenemen, die vol passie willen meebouwen aan 

onze mooie school.  

Het bestuur is voor komend schooljaar op zoek naar versterking. Heb jij hier interesse in? Of wil je er 

graag eens wat meer over horen? Meld je dan, we gaan graag met je in gesprek. 

Je kan een mail sturen naar: bestuur@devuurvogeldriebergen.nl of bellen met Marieke Commandeur 

(voorzitter) op 06-30345364 

 

Vanuit de administratie 

Welkom 

In kleuterklas B is vandaag begonnen, Barend van der Merwe. Wij wensen Barend en zijn ouders een 

hele fijne tijd toe op onze school. 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 1 april 2019 
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Vanuit de klassen 

Palmpasen 

Het Palm Pasen feest komt er weer aan. Uitgebreidere informatie staat in de folder. De informatie 

over de stokken staat hieronder. 

Graag willen we dat de kinderen  uit klas 1, 2 en 3 uiterlijk maandag 8 april een stok mee naar 

school nemen in een kruisvorm. Afm. 60cmx40cm. De kleuterouders zijn al op de hoogte gebracht 

dat de kinderen uit de kleuterklas een enkele stok meenemen, ook uiterlijk maandag 8 april 

aanwezig in de klas.  Graag de stok voorzien van een naam. Het is handig dat er een scherpe 

punt  boven aan de stok zit zodat het haantje mooi boven in kan prijken. 

 

De folder van Pasen gaat als bijlage mee. 

 

 

Vanuit de ouders 
Avondvierdaagse: 3 juni t/m 6 juni 2019 

Ook dit jaar is de Vuurvogel weer uitgenodigd om mee lopen in de avondvierdaagse. Het 

wandelfestijn vindt plaats van maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen elke 

avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 lopen elke avond 10 kilometer. Het doel van de 

avondvierdaagse is alle deelnemers plezier te laten beleven aan het gezamenlijk wandelen en het 

leveren van een sportieve prestatie.  8 april ontvangt iedereen een inschrijfbrief met nadere 

informatie en een inschrijfstrookje. 

Arthur Wolleswinkel (ap.wolleswinkel@gmail.com) 

Thijs Regtuijt, Siebe-Geert de Boer, Robert van Deuveren, Arjen Cavelaars, Werner Leenders 

 

Schoolhockeytoernooi 
Op woensdagmiddag 8 mei 2018 vindt het Shinty School Hockey Toernooi plaats. Een toernooi 

waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop staan. Het toernooi is voor alle kinderen uit klas 3 tot en 

met 6. Voor kinderen uit klas 1 en 2 worden clinics georganiseerd waar de kinderen kunnen 

kennismaken met hockey. Het toernooi en de clinics zijn voor alle kinderen. Je hoeft niet te kunnen 

hockeyen om mee te doen. Vandaag hebben de kinderen een brief hierover meegekregen. Het 

aanmeldstrookje moet uiterlijk woensdag 10 april worden ingeleverd bij de leerkracht. 

Jeroen, vader van Jules (klas 5) en Pippa (klas 3) en Gerard, vader van Lucas (klas 5) en 

Wiebe (klas 2) 

 

 

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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