
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 

14 juni   nog geen tijd bekend  Klas 6, musical 

24 juni   17.00 uur    Sint Jansfeest 

 

Vanuit de schoolleiding 
Tevredenheidsonderzoek 

Al behoorlijk wat ouders hebben de enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank.  

We begrijpen dat er wat verwarring is ontstaan vanwege het opnieuw versturen van de uitnodiging 

omdat niet iedereen deze ontvangen bleek te hebben, daarvoor nogmaals onze excuses.  

In principe is het voldoende om de enquête 1 keer in te vullen.  

Wel is het zo dat de vragenlijst maar voor 1 kind ingevuld kan worden. Mocht je gebruik willen 

maken van een tweede versie, dan deze graag invullen voor een ander kind uit het gezin, indien van 

toepassing. Op deze manier zijn de gegevens voor ons het best bruikbaar. De looptijd is iets 

verlengd: de vragenlijst kan nog deze hele week worden ingevuld, tot 3 juni.   

Hartelijk dank! Linda Scheeres 

 

Maaiwerkzaamheden rondom de school 

Gebr. de Ronde, een aannemersbedrijf op het gebied van groenvoorziening, cultuurtechniek, 

wegenonderhoud en riool- en straatwerk gaan vanaf deze week maaiwerkzaamheden in de buurt van 

de school uitvoeren voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.   
 

Zij zijn zich bewust van de mogelijke risico's die horen bij het maaien in gebieden waar kinderen 

verblijven en hun medewerkers zullen tijdens de uitvoering hier doorlopend alert op zijn.  

  

Zij verzoeken ons als leerkrachten en ouders om je bewust te zijn van het gevaar dat dit soort 

werkzaamheden mee kunnen brengen vooral omdat hun (soms grote) machines erg interessant zijn 

vooral voor kinderen die dit aanspreekt.  

Zij vragen met de kinderen te bespreken dat er maaiwerkzaamheden gaan plaatsvinden en dat, 

ondanks dat de machines mooi en leuk zijn, ze beter uit de buurt van de machine kunnen blijven. Als 

ze te dichtbij komen is er een risico op aanrijding e.d. Dit moeten we echt voorkomen!  

Natuurlijk zullen wij in lessituaties waarbij we het schoolterrein verlaten zorgen dat dit veilig 

verloopt. Ouders graag mee helpen om ook voor en na schooltijd te zorgen dat de kinderen uit de 

buurt van de machines blijven. 

  

Mocht u nog tips of ideeën hebben hoe zij de veiligheid verder kunnen vergroten, dan horen zij dit 

natuurlijk graag geven ze aan! 

 

Sonja Helling 

 

 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 27 mei 2019 

  



Vanuit de MR 
2e stroom en vacature 

Op 20 mei heeft de MR een goed gesprek gehad met het bestuur over de voortgang van de 2e 

stroom. Het bestuur heeft heldere kaders opgesteld voor de 2e stroom, wat betreft huisvesting, 

omvang, en financiën, en de huidige situatie past binnen die kaders. De 2e stroom kan voorlopig 

terecht op de Hondspol en de vooruitzichten voor daarna zijn goed. Ook zijn er goede verwachtingen 

voor wat betreft het aantal leerlingen. Kortom; de geschetste vooruitzichten klinken goed.  

 

Er hebben zich al wat geïnteresseerden gemeld, maar aanmeldingen voor de MR-vacature zijn tot 4 

juni aanstaande nog van harte welkom. Naast ouders van kinderen in de hogere klassen willen we 

ook nadrukkelijk ouders van de 2e stroom uitnodigen zich aan te melden. 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 

Als meerdere ouders zich kandideren voor de MR zal in juni een verkiezing onder de ouders 

georganiseerd worden. 

 

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 1 juli.  

 

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 
Algemeen infobericht Avondvierdaagse 

Maandag 3 juni start de avondvierdaagse in Driebergen. Alle informatie over de avondvierdaagse 

vind je hieronder.  

 

Plaats en tijd: 

  Plaats Verzameltijd Starttijd* Finishtijd 

5 

km  

Maandag t/m 

woensdag 

Seminarieterrein  17.15 uur 17.30 

uur 

19.00 -19.15 uur 

 Donderdag Seminarieterrein  18.00 uur 18.15 

uur 

± 19.00 uur; eindtijd 

20.45 uur na defilé  

10 

km 

Maandag t/m 

donderdag 

Seminarieterrein  17.15 uur 17.30 

uur 

± 20.00-20.15 uur 

 Donderdag Seminarieterrein  17.15 uur 17.30 

uur 

± 19.30 uur; eindtijd 

20.45 uur na defilé  

*Starttijd = starttijd. We vertrekken echt. Kom op tijd! 

Houd er rekening mee dat de finishtijden richttijden zijn. Het kan zijn dat we eerder of later 

aankomen. 

 

Medailles en defilé:  De medailles worden donderdag om 19.30 uur uitgereikt  voorafgaand aan het 

defilé. Het defilé is de laatste etappe èn de feestelijke afsluiting van de avondvierdaagse. Vergezeld 

door een muziekkorps lopen de kinderen een rondje door het dorp en geven de burgemeester een 

hand, terwijl ouders, oma's, opa's en andere belangstellenden langs de kant staan. Het defilé start 

om 20.00 uur. Om 20.45 uur kunnen de kinderen worden afgehaald. Wij lopen (liefst!) met alle 

kinderen het defilé. 

 

Begeleidende ouders: Per klas loopt een aantal ouders als begeleider mee. Deze begeleiders zien 

erop toe dat er veilig en in een gezellige sfeer wordt gelopen.  
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Klassenbegeleiders: zorgen voor de presentie etc. van de klas, deze mensen zijn door de 

commissie aangewezen. 

  

Schoenen: Laat kinderen dichte schoenen met goede sokken dragen die lekker zitten en zijn 

ingelopen. Mocht een kind toch blaren krijgen, dan zijn pleisters verkrijgbaar bij de begeleiders. 

 

Schoolshirts: Elke deelnemer ontvangt van de school een "Vuurvogel"-shirt dat tijdens de 

avondvierdaagse wordt gedragen (in verband met de herkenbaarheid). Maandag 3 juni worden de 

schoolshirts in de klas uitgedeeld. Vrijdag 7 en uiterlijk maandag 10 juni mogen de shirts 

ongewassen worden ingeleverd in de wasmand in de hal van de school. 

 

Versnaperingen: Onderweg krijgen de kinderen drinken en een versnapering. Geef kinderen dus 

niet te veel eten (snoep) mee.  

 

Wandelafspraken: Sonja Helling vertelt maandag 3 juni in alle klassen wat ze van de kinderen 

verwacht tijdens de avondvierdaagse (zie de bijgevoegde wandelafspraken). Wanneer een leerling 

problemen veroorzaakt, kan de groepsleider de leerling een 'gele kaart' of, zo nodig, een 'rode kaart' 

geven. Geel houdt in dat de leerling de volgende loopdag alleen mag meelopen met de eigen ouder, 

bij rood mag de leerling de rest van de avondvierdaagse niet meer meedoen.  

 

Routebeschrijving: http://www.a4d-driebergen.nl/  

 

WANDELAFSPRAKEN 

Om de avondvierdaagse voor iedereen leuk en vooral veilig te maken, gelden de volgende afspraken: 

 

 Kom op tijd, dus tussen de verzameltijd en vertrektijd, we wachten niet maar vertrekken op tijd! 

 Meld je vóór de start bij de begeleider met je klassennummer. 

 Blijf tussen de voorste en achterste ouder in met het oranje hesje. 

 Luister naar de begeleiders. 

 Blijf als school bij elkaar (zodat gezamenlijk wordt overgestoken en niemand zoekraakt). 

 Loop zo veel mogelijk rechts. 

 Gedraag je vriendelijk naar andere scholen. 

 Blijf tijdens het rusten bij de drankenpost. 

 Gooi geen afval op de grond. 

 Kom niet aan bomen, struiken en planten. 

 Draag je schoolshirt. 

 Wees gematigd met snoep, de kinderen krijgen tijdens de rust wat lekkers en wat te drinken. 

 

Wij wensen iedereen een sportieve en gezellige avondvierdaagse. 

 

De commissie Avondvierdaagse 

 

Terugblik op het korfbaltoernooi 2019 

 

 

Afgelopen woensdag was het dan zover. Dalto opende haar 

deuren voor de 51ste keer voor een heerlijke middag 

sportief korfballen tussen de basisscholen. Nog voor 13 uur 

kwamen de eerste kinderen aanrennen om hun schoolshirt 

te halen. Het enthousiasme bij kids en coaches was 

duidelijk voelbaar. Iedereen had er superveel zin in! Voor 

de allerkleinsten waren er balspelletjes en voor de hogere 

klassen 4x4 korfbal. Tussen de wedstrijden door konden de 

kinderen bijtanken bij de Vuurvogel tent met lekkere bio 

appeltjes, watermeloen en ontbijtkoek.  

Uiteraard ontbrak op het laatst het zakje chips niet want het 

't shirt moet natuurlijk terug voor de A4d volgende week :) 

 

 

 

http://www.a4d-driebergen.nl/


 

Aan het einde van het toernooi was de uitreiking van 

de bekers. Allemaal winnaars die dag maar 2 teams in 

het bijzonder. Klas 4 (1e plaats) en klas 6 (2e plaats) 

bleken een maatje te groot voor hun tegenstanders. 

Het was een heerlijke dag, niet mogelijk zonder zoveel 

inzet van de organisatie, coaches, tent- en shirt-was 

ouders en natuurlijk meester Willem. En in het 

bijzonder Geeske en Sigrid die tot het bittere einde om 

18u nog stonden af te wassen.  

 

We kijken nu al uit naar volgend jaar! 
 

 

 

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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