
Agenda:  
17 april middag      Klas 4,5 en 6, voetbaltoernooi 

17 april 8.15 tot 8.30      Ouderkoor zingt bij ‘t Oostrom 

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 
 
We zijn deze paasweek begonnen met stemmige muziek van het ouderkoor. Dank allemaal!!!! 

 
Herhaling: Speciale voorlichtingsavond voor meesters en juffen in de dop 

Heb je weleens overwogen, of overweeg je misschien op dit moment, om als meester of juf op een 

vrijeschool voor de klas te staan???  Zoals jullie weten is er een groeiend tekort aan leerkrachten 

voor de vrijeschool en daarom organiseren de vrijescholen in de regio een avond voor vaders en 

moeders van vrijeschoolkinderen die meer willen weten over het vak van leerkracht. 

Op deze avond willen we jullie warm maken voor dit mooie vak en alle informatie verschaffen over 

hoe je bijvoorbeeld in deeltijd als zij-instromer opgeleid kunt worden en aan het werk kunt gaan. Er 

zijn verschillende trajecten die door de Vrijeschool Pabo worden aangeboden en zij zullen dan ook op 

deze avond vertegenwoordigd zijn om op al jullie vragen antwoord te geven. 

Vooral enkele van onze meesters, maar ook juffen, zullen vertellen over hoe het is om op een 

vrijeschool te werken. 

Kom je ook? 

Donderdagavond 18 april a.s. om 19.30 uur in De Vrije School Utrecht, 

Hieronymusplantsoen 3. 

Graag aanmelden door een mail te sturen aan info@vrijeschoolutrecht.nl 
 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Inmiddels is ook ingestroomd in kleuterklas D, Ibrahim Muller. Wij wensen Ibrahim een hele fijne tijd 

toe op onze school. 

 

Vanuit de ouders 
Voetbaltoernooi woensdag 17 april voor klas 4, 5 en 6 

Komende woensdag doen we met 5 teams mee aan het voetbaltoernooi, dus kom ons aanmoedigen! 

Belangrijk voor de ouders: zorg voor een goed gevulde lunchbox en drinkbeker, zodat we daar een 

goede bodem kunnen leggen voor de sportieve prestaties en een plezierige middag. Een gezonde 

snack in de middag wordt verzorgd. 

Jongens klas 4 worden begeleid door Arthur van Wolleswinkel, Dagmar en Mark Jongens klas 5 

worden begeleid door Michiel Kranendonk Jongens klas 6 worden begeleid door Leon Bijnsdorp en 

Stijn van Aert Meisjes klas 5 worden begeleider door Joep Maas en Marc Bijlsma Meisjes klas 6 

begeleiden vooralsnog zichzelf. 

Algemeen aanspreekpunt op de middag is Rosemunde Vonk (06-34331885) 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 15 april 2019 
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Inschrijving avondvierdaagse (LAATSTE HERINNERING!!!) 

Ook dit jaar loopt de Vuurvogel weer mee in de avondvierdaagse. Er wordt gelopen van maandag 3 

juni t/m donderdag 6 juni. De klassen 1 t/m 3 lopen per avond 5 kilometer en de klassen 4 t/m 6 

lopen per avond 10 kilometer.  

De kinderen hebben de inschrijfbrief meegekregen en hij zat ook als bijlage bij voorgaand 

weekbericht.  

Het volledig ingevulde inschrijfstrookje kan in een envelop met € 6,50 tot UITERLIJK DINSDAG 16 

APRIL bij de eigen leerkracht worden ingeleverd.  

Let op: Net als vorig jaar lopen de kinderen met een beperkt aantal begeleiders. Bij het indelen van 

begeleidende ouders geven we voorrang aan ouders die zoveel mogelijk avonden mee kunnen lopen. 

Met nadruk wijzen we erop dat we er vanuit gaan dat enkel ingedeelde begeleiders met de groep 

mee te lopen.  

Ouders die met hun kind uit de kleuterklas willen lopen, of gewoon voor de gezelligheid, kunnen 

achter aan de groep aansluiten! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving (zie www.a4d-

driebergen.nl voor meer informatie over individuele inschrijving). 

Onze wandelschoenen staan al klaar en die van jou?  

 

De commissie Avondvierdaagse 

 

 

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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