
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 

20 maart 19.00 uur      Koorconcert Vuurvogel 

28 maart 18.30 – 19.30 uur     Klas 5, Toneeluitvoering voor ouders 

en belangstellenden. 

 
Vanuit de schoolleiding 
 

Spelen op het nieuwe kleuterplein  

Om de nieuwe graszoden en aanplanting op het kleuterplein de tijd te geven om te wortelen is het 

belangrijk dat daar niet op wordt gelopen. Een vriendelijk verzoek aan de ouders die met hun 

kinderen na schooltijd ook even gaan kijken hoe mooi het plein is geworden, om de kinderen daar op 

te wijzen en aan te houden, en toe te zien op verantwoord spelen op het plein. 

 

Meester Arne 

Meester Arne zal ons per 1 april gaan verlaten.  

Hij gaat weer in België wonen.  

Hij heeft aldaar een fijne woning weten te vinden waar hij met zijn gezin de toekomst ziet.  

We hebben gelukkig een nieuwe juf gevonden die samen met juf Ineke de klas gaat doen.  

Zij heet juf Tieske van Dieren.  

Koorconcert Vuurvogel 

Op woensdag 20 maart zal het schoolkoor van de Vuurvogel het jaarlijkse koorproject weer 

afsluiten met een groots koorconcert in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. Onder leiding van Matthijs 

Overmars en begeleid door Bas Verheijden zullen de kinderen van klas 4, 5 en 6 voor u optreden. 

Geniet van de prachtige kinderstemmen, het aanstekelijke enthousiasme en het rijke repertoire dat 

het koor dit jaar weer heeft opgebouwd.  

Aanvang 19.00 uur, toegang gratis, na afloop collecte voor Vrijeschoolliederen.nl. Het concert duurt 

ongeveer een uur. 

 

Vanuit de ouders 
3bergenloop 

Afgelopen zaterdag 9 maart vond de 15e 3bergenloop plaats en wat een mooi feest was dat! Ruim 

400 kinderen deden mee aan de kidsrun waarvan ruim 30 kinderen van de Vuurvogel. We hebben 

genoten! Bedankt voor jullie enthousiasme.   

Sportieve groet, 

Maartje, Mark, Jelle en Natalie 

 

 

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 

  
  Weekbericht 

Maandag, 11 maart 2019 

  

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


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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