
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 schoolleiding 
Tevredenheidsonderzoek 

Vorige week is aan alle gezinnen van school per mail een uitnodiging gestuurd om mee te doen aan 

ons tevredenheidsonderzoek. Dit doen we als school regelmatig, als een van de manieren om in 

beeld te krijgen wat er leeft onder ouders en wat onze eventuele verbeterpunten zijn. Ook leerlingen 

en medewerkers worden gevraagd naar hun tevredenheid over de school. 

Omdat we dit jaar aan een nieuw schoolplan werken, is het voor ons extra belangrijk om de input 

van ouders te krijgen. Mede op basis hiervan bepalen we de aandachtspunten voor de komende 4 

jaar. We hopen daarom dat jullie even tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 31 

mei. 

Hartelijk dank! 

 

Eetcultuur op de Vuurvogel 

Omdat voeding mede de basis is waarop kinderen functioneren is het naar ons idee van groot belang 

dat de kinderen gezonde voeding tot zich nemen! 

Wij willen graag verantwoorde traktaties. Dit is in ieder geval met weinig suiker en geen 

kleur/geur/smaakstoffen. De kinderen trakteren hun eigen klas en de eigen klassenleerkracht. 

Verder willen we niet dat kinderen snoep en koek mee naar school nemen.   

We verzoeken de ouders om de kinderen een gezonde lunch mee te geven, die bestaat uit 

brood/gezonde wrap en/of fruit en iets gezonds te drinken. Op de lange dagen (tot 14.30 uur) eten 

de kinderen twee keer. We vinden het fijn als het eten en drinken in herbruikbare trommeltjes en 

flesjes/bekers mee wordt genomen zodat we onze kinderen al leren dat al die verpakkingen niet fijn 

voor het milieu zijn. De kleuters krijgen thee vanuit school en hoeven geen drinken mee te nemen. 

Het voedsel dat de kinderen bij jaarfeesten en andere activiteiten vanuit school krijgen is zo veel 

mogelijk biologisch. 

 

In aansluiting op het bovenstaande vragen we jullie om ook binnenkort bij de avondvierdaagse 

verstandig te kiezen zodat de avondvierdaagse een gezond festijn kan zijn. Iedere avond krijgen de 

kinderen drinken en iets lekkers bij de drinkpost dus in feite is meer niet nodig. Als je je kind iets 

meegeeft laat dat dan een hoeveelheid voor je kind zelf zijn en ook zo gezond mogelijk.   

 

Vanuit de conciërge/administratie 
Schoolshirts inleveren 

Zijn er nog mensen die thuis een schoolshirt hebben. Wij hebben deze nodig voor de 

avondvierdaagse! Wilt u de shirts svp zo spoedig mogelijk inleveren bij onze conciërge, de heer 

Willem van Loenen. 

 

Welkom 

Vorige week is Valentijn Stellaard begonnen in kleuterklas B. Wij heten Valentijn van harte welkom 

op onze school en wensen hem een hele fijne tijd toe. 

  
  Weekbericht 

Maandag, 20 mei 2019 

  



 

Vanuit de klassen 
Oproep orkestje Pinksterfeest 

Donderdag 6 juni tussen half 12 en 1 uur vieren we weer Pinksteren op het achterplein van de school 

met de dansen van alle klassen rond de meiboom. Net als elk jaar kunnen ouders die een 

(draagbaar) instrument bespelen, meedoen met het orkestje dat deze dansen begeleidt. De liederen 

zijn kort en niet al te moeilijk; je krijgt de bladmuziek (in G-sleutel) van tevoren toegestuurd. Ik 

streef ernaar ook een korte repetitie te houden; in elk geval spelen we de stukken nog een keer door 

voorafgaand aan het feest, vanaf half elf. Vind je het leuk om mee te spelen? Laat het me weten via 

mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl 

Maarten van Beuningen 

 

Vanuit de ouders 
Avondvierdaagse 

Voor de avondvierdaagse van 3 tot 6 juni zijn de begeleidende loopouders en drankenpostouders 

geïnformeerd. Mocht je nog geen bericht hebben ontvangen dan is jouw hulp niet nodig gebleken. 

 

Achtergrond: 

Van 3 tot 6 juni is het avondvierdaagse. We hebben jullie gevraagd om jezelf vooraf op te geven. 

Gelukkig hebben we in de meeste klassen meer dan genoeg aanmeldingen ontvangen. Mocht je 

jezelf hebben opgegeven en niet zijn ingedeeld, weet dan dat we jouw intentie enorm waarderen. 

We hopen dan ook dat jij je volgend jaar weer aanmeldt om te helpen. 

De commissie avondvierdaagse 

 

 

Wie helpt vilten figuren herstellen? 

Helaas...motten in de poppetjes van de jaartafel! 

Wie is er handig in het herstellen van onze vilten figuren? 

Of wie heeft er iemand in de familie of kennissenkring die ons zou willen helpen? 

Mocht je zelf eventueel materiaal over hebben, dan is het op school zeer welkom. 

We hebben gezien de uitbreiding van lokalen nu meer jaartafels te vullen. 

Reacties graag naar: Fizien 06-17469416 

 

 

 

 

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 
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