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

en belangstellenden. 

3 april  12.00 tot 15.00 uur     ’t Oostrom, belevingsdag 

11 april 20.00 uur      Algemene ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding  
Kooroptreden 
Wat was het optreden van klas 4 t/m 6 vorige week in de grote kerk fantastisch!! 

Onder leiding van meester Matthijs en met begeleiding van Bas Verheijen werd een breed repertoire 

aan zangkunst ten gehore gebracht. Ook werd 1 lied versierd met beelden op de “crankie” die een 

groep leerlingen uit klas 4 en 6 o.l.v. juf Laura in het keuzeuur hadden gemaakt. 

We vinden muziek van groot belang, zo vertelde Sonja (schoolleider), omdat je naast muzikale 

vaardigheden ook heel veel andere vaardigheden oefent. Je leert luisteren, terughouden, afstemmen, 

samenwerken en meer als je samen zingt. Competenties die in deze tijd van polarisatie en 

individualisme van groot belang zijn. 

Dank iedereen voor deze fijne avond samen! 
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Algemene ouderavond over beweging in het Onderwijs op de Vuurvogel 

Op donderdag 11 april willen we graag ons bewegend onderwijs centraal stellen. Waar hebben we 

het over als we het over bewegend onderwijs hebben? In welke vormen zien we dat in de 

verschillende klassen?  

Op deze avond willen we daar graag over vertellen en ook de mogelijkheid bieden om een aantal 

eigen belevingen op te doen in verschillende klassen.  

Wij vinden beweging van groot belang en hopen veel van jullie op deze avond te ontmoeten.  

Start is om 20.00u  

We streven naar een eindtijd van 21.30u  

 
Belevenisdag en opening tweede stroom 

Op woensdag 3 april aanstaande zetten wij  van 12.00 – 15.00 de deuren van onze nieuwe locatie 

aan Het Oostrom 3 open voor alle belangstellenden. Na de herfstvakantie zijn we hier gestart met 

een kleutergroep om aan de grote vraag naar Vrijeschool onderwijs in Driebergen e.o. te voldoen. 

Tijdens deze belevenismiddag kunnen kinderen geschminkt worden, worden er pannenkoeken 

gebakken, er is een peuter-knutselactiviteit in de klas, een blote-voeten-pad in de tuin, een 

tafelspelletje voor de kinderen (verhaal uitgebeeld met popjes), een rondleiding en informatie voor 

ouders, kennismaking met de leerkracht, opening van onze tweede locatie, kraampje met verkoop 

kleine popjes gemaakt door de poppenspeelster. 

 

Zegt het voort! Iedereen is welkom! 

Ken je nog gezinnen met jonge kinderen in Driebergen en omgeving? Attendeer ze dan op deze 

leuke, gezellige middag op Het Oostrom, de tweede stroom van vrijeschool de Vuurvogel Driebergen. 

 

Parkeren: Het is natuurlijk het prettigst als iedereen op de fiets komt. Mocht u toch met de auto 

komen, dan graag parkeren bij het winkelcentrum De Sluis, vervolgens de weg oversteken en een 

klein stukje lopen via het Jagerspad naar het Oostrom. Ook aan de andere kant van het park kan 

geparkeerd worden. Naast de school zijn wel parkeerplaatsen, maar deze zijn niet toereikend voor de 

drie scholen die hier vlakbij elkaar zijn en om overlast te voorkomen voor omwonenden willen we u 

vragen hier niet te parkeren. 

 

Verbouwing 

Nu de klas van juf Roos en juf Marijke hun intrek hebben genomen in het nieuwe kleuterlokaal is de 

ruimte boven waar zij daarvoor zaten in gebruik genomen als teamruimte. Inmiddels zijn we met 

ongeveer 30 teamleden en is het van groot belang om een goede teamruimte te hebben. Deze 

ruimte zal ook enkel en alleen door het team gebruikt worden en niet voor andere doeleinden ingezet 

of verhuurd worden. 

Het kamertje dat de afgelopen jaren als teamkamer gebruikt werd wordt momenteel verbouwd tot 2 

kleinere ruimtes, 1 kantoortje, hier komt meester Maarten onze RT-er te werken, en 1 iets grotere 

ruimte waar met een groepje (leerlingen of volwassenen) gewerkt kan worden. 

De werkruimte in de hal boven de ingang wordt het kantoor van Linda Scheeres. 

We zijn blij dat dit allemaal mogelijk is en zitten hiervoor graag nog even in de bouwoverlast. 

 

Vanuit de administratie 
Welkom  

Wij heten Gijs de Bruin, kleuterklas A en Merlijn Wolters, kleuterklas ’t Oostrom van harte welkom 

op onze school. Wij wensen Gijs en Merlijn een hele fijne tijd toe op De Vuurvogel. 

 



Vanuit de klassen 

Sponsor-wandeling voor water door klas 5 en 6 

 

Vorige week donderdag liepen klas 5 en 6 onder de naam  

Wandelen voor Water een wandelroute van 6 kilometer met 

een rugzak gevuld met 6 liter water. Daarmee hebben zij 

ervaren hoe het is om te moeten lopen voor schoon water en 

haalden zij met behulp van hun sponsors een mooi bedrag op 

voor Amref Flying Doctors. 

Amref Flying Doctors legt daarvan waterleidingen aan in 

sloppenwijken en bouwt hier 'waterwinkels'. Waterwinkels zijn 

simpele gebouwen met daarin wc's, douches en waterpunten. 

Daarnaast geven zij volwassenen en kinderen in de 

sloppenwijken ook voorlichting over hygiëne. Op deze manier 

verbeteren ze de toegang tot schoon (drink)water en 

verminderen ze ziekten, veroorzaakt door vervuild water. We 

zijn blij dat we daar met steun van onze sponsors aan hebben 

kunnen bijdragen. 

 

 

 

 
Nieuwe kleuterjuf ’t Oostrom 

Wat ben ik verheugd dat ik mij aan jullie mag voorstellen als nieuwe kleuterleerkracht op De 

Vuurvogel, locatie ‘t Oostrom. Allereerst zal ik iets over mijzelf vertellen; ik ben 33 jaar, al 10 jaar 

verloofd met een heel leuke man, en moeder van Tijmen (8), Feerle (5) en Casper (3 maanden). 

Tijmen en Feerle zitten in Zeist op de Vrije School. Wij wonen in het heerlijke Austerlitz.  

Na mijn studie psychologie ben ik vrijwel direct gaan werken in de begeleiding van kinderen met 

leerproblemen. Ik heb mij gespecialiseerd in de dyslexiezorg en heb de laatste paar jaar ook me 

kunnen verdiepen in rekenproblematiek. Ik merkte echter dat ik meer wilde, meer en intensiever 

contact met de kinderen. Hierom ben ik naast dit werk de PABO gaan doen, en sta sindsdien met 

veel liefde en toewijding voor de klas! 

Toen mij vorig jaar de kans werd geboden om voor de kleuters te gaan staan, heb ik die met beide 

handen gegrepen. Wat heerlijk om aan het begin van het leren te mogen staan, de verwondering van 

het jonge kind te mogen ervaren, en te zien hoe ze met verbeelding en spel zulke mooie 

ontwikkelingen doormaken.  

Ik kijk ernaar uit om op De Vuurvogel samen te gaan werken met Ineke, de rest van het team, en 

met jullie als ouders. 1 april zal mijn eerste dag zijn, maar woensdag 27 maart kom ik aan het eind 

van de dag al even met de kinderen en ouders kennismaken.  

Tot dan!  

Lieve groet, Tieske van Dieren 

 

Vanuit de ouders 
VADER VOETBAL TOERNOOI 

Beste ouders! 

Op 18 en 25 juni (’s avonds) organiseert FC Driebergen weer het schoolvader-voetbaltoernooi. Voor 

de Vuurvogel proberen we weer een team van enthousiaste vaders/moeders bij elkaar te krijgen. De 

doelstelling van vorig jaar (niet laatste worden en twee leuke avonden voetballen) was goed 

geslaagd! Voor dit jaar liggen de ambities zelfs hoger…in de winnaarspoule uit te komen! 



We zoeken daarom sportieve vaders/moeders die menen dat ze nog een prima avondje kunnen 

voetballen. 

 

Je kunt je aanmelden bij ondergetekende via 06-WhatsApp-of email. Graag opgeven VOOR 31 mei! 

 

Vriendelijke groeten, Marcel Ververs (vader Eveline, Veerle en Linde) 

06-10198917 

marcel.ververs@deltares.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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