
Agenda:  
28 mei   8.30 tot 10.30 uur   Inloopochtend beide locaties voor nieuwe 

ouders  

30 en 31 mei   Geen school    ivm Hemelvaartsdag 

6 juni   Iedereen uit om 13.00 uur!! Pinksterfeest, leraren studiemiddag 

7 juni tm 10 juni Geen school    Studiedag en Pinksterweekend. 

 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Vandaag is Mirte Rijke begonnen op onze 2e locatie. Wij heten Mirte en haar ouders van harte 

welkom op onze school. 

 
23 mei toch nog koningsspelen 

Wat later dan normaal komt het er toch van omdat we een sportdag leuk en zinvol vinden, de 

(verlaatte) koningsspelen! Op donderdag 23 mei gaan we met z’n allen naar Hoenderdaal.  De 

klassen 1 t/m 3 gaan samen sporten, spelen en bewegen en dat geldt ook voor de klassen 4 t/m 6. 

Denk eraan om op deze dag gymkleding mee te nemen, dus ook binnen schoenen, sportschoenen of 

euritmietjes. Voorkeur voor de gymkleding is oranje, of rood wit blauw. 

 

Vanuit de MR 
Mededeling en vacature 

Mede naar aanleiding van de noodgedwongen verhuizing van de 2e stroom in de meivakantie, heeft 

de MR gesproken over de voortgang van de 2e stroom. De MR heeft het bestuur verzocht om een 

gesprek hierover.  

Daarnaast heeft de oudergeleding van de MR met een aantal ouders gesproken over de 

ouderbijdrage (hoogte en communicatie). De MR is blij dat op de website van de Vuurvogel sinds dit 

voorjaar een specificatie te vinden is (zie hier). Het gesprek hierover met bestuur en ouders wordt in 

aanloop naar komend schooljaar voortgezet. 

 

Met ingang van komend schooljaar heeft de MR weer een vacature. Wil jij ook graag meedenken en 

advies geven over het beleid van de school en heb je tijd om 1 keer per maand te vergaderen? Stuur 

dan een mailtje naar mr@devuurvogeldriebergen.nl 

Met name ouders van kinderen uit de hogere klassen (klas 2 en verder) zijn van harte uitgenodigd 

zich aan te melden. 

 

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

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

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

ongeveer maandelijks bijeen. 

De volgende MR-vergadering is 20 mei.  

 

 

 

 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 13 mei 2019 

  

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/organisatie/ouderbijdrage/
mailto:mr@devuurvogeldriebergen.nl


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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