
Agenda:  
9 mei  20.00 uur     Klas 3, ouderavond 

28 mei  8.30 tot 10.30 uur    Inloopochtend beide locaties voor nieuwe 

ouders  

30 en 31 mei Geen school     ivm Hemelvaartsdag 

 

 

Vanuit de schoolleiding 
Nieuwe locatie 

Vandaag is in de “schaapkooi” van zorgboerderij de Hondspol de kleuterklas van onze 2e stroom die 

eerder op ‘t Oostrom zat van start gegaan. We hopen dat de kinderen met hun juffen Ineke en Tieske 

een fijne tijd daar gaan hebben! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vanuit de klassen 
Welkom 

Vandaag zijn ingestroomd: Luka Huisman op onze 2e locatie en Ciara Mulder in kleuterklas B. Wij 

wensen Luka, Ciara en hun ouders een hele fijne tijd op onze school. 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 6 mei 2019 

  



Vanuit de ICT 
Oude beeldschermen van school in de aanbieding 

Vanwege recente vervanging zijn er in de school 10 (eenvoudige) beeldschermen over, gratis af te 

halen voor ouders die ze kunnen gebruiken. 

Merk Proview; uit 2010; 19 inch scherm, alleen VGA aansluiting, geen geluid.  

Dinsdag- en donderdagmorgen 7 en 9 mei om 8.20 kun je mij in de hal aanschieten, of stuur anders 

een mailtje naar mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl  

Maarten van Beuningen, ICT-coördinator 

 
 

 

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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