
Agenda:  
10 april middag      Klas 1,2 en 3, voetbaltoernooi 

11 april 20.00 uur      Algemene ouderavond 

12 april gewone schooltijden     Palmpasen 

15 april 8.15 tot 8.30 uur     Ouderkoor zingt op Faunalaan 

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 
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  

  
De tweede stroom is officieel geopend! 

 

Woensdagmiddag 3 april was de belevenisdag op 

Het Oostrom, waar de tweede locatie van onze 

school ook feestelijk is geopend door het 

onthullen van een mooi buitendoek. Het was de 

hele middag gezellig druk: de middag begon met 

een geweldig poppenspel in de klas van juf 

Ineke, waar zelfs de 5e klassers ademloos naar 

hebben geluisterd. Klas 5 heeft de hele middag 

geweldig geholpen met het begeleiden van het 

knutselen, schmincken, pannenkoeken bakken, 

sap en koekjes rondbrengen, en er is een heus 

blotevoetenpad gemaakt. We hebben op deze 

manier goed kunnen laten zien aan potentiele 

nieuwe kleuters en hun ouders wat een fijne 

sfeer onze school heeft, en wat er zoal te 

beleven is in ons kleuteronderwijs. Het was een 

geslaagde middag!  

 
 
 
 

  
  Weekbericht 
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Huisvesting 

Helaas hebben we inmiddels van de gemeente gehoord dat het nu vrijwel zeker is dat we per de 

meivakantie uit t Oostrom moeten. Klas 5 komt weer terug op de Faunalaan en voor de nieuwe 

kleuterklas hebben we een paar opties waar dinsdagavond een besluit over genomen wordt.  

 

Opslag gezocht 

We zoeken voor langere tijd (waarschijnlijk ruim een jaar) opslagruimte voor een aantal tafels en 

stoelen en evt. een piano en een verrijdbaar schoolbord. Heb je een tip waar dat zou kunnen? Graag 

melden aan onze conciërge Willem via wvloenen@devuurvogeldriebergen.nl of rechtstreeks aan 

Willem.  

 

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 
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Vanuit de ouders 
Schoolkorfbaltoernooi aanmelden tot 11 april.  

Op woensdag 22 mei is weer het jaarlijkse school korfbaltoernooi van korfbalvereniging DALTO. 

De oudste kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6 kunnen zich hiervoor opgeven.  

Afgelopen donderdag is hiervoor een brief met alle informatie in de klassen uitgedeeld, met daaraan 

een inschrijfstrookje om je aan te melden. In de bijlage vind je deze brief ook nog een keer.                        

Wil je het inschrijfstrookje uiterlijk woensdag 10 april bij meester Willem inleveren?  

Tijdens het toernooi worden er kennismakingsspelletjes in korfbalstijl gedaan en in de hogere klassen 

ook heuse wedstrijdjes gespeeld, veelal onder leiding van jonge korfballers.                                   

Sommigen van hen zijn ook oud-leerlingen van de Vuurvogel.  

Laat je deze middag verrassen door de enthousiaste vrijwilligers van Dalto. Kom kennismaken met 

Korfbal, een sportieve en gemengde sport (jongens en meisjes spelen samen in een team). Geef je 

op!  

Voor vragen kun je altijd bij één van ons terecht:  

De korfbalcommissie: Sigrid van Kleef 06-45761026 en Barbara van der Aa 06-19132305 of stuur 

een mailtje naar sigridvankleef@live.nl. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 10 april doet de Vuurvogel mee aan het schoolvoetbaltoernooi met de teams jongens klas 

3 en meisjes klas 3/4. Bijgevoegd het programmaboekje zodat ook alle supporters weten wanneer ze 

kunnen juichen! 

Belangrijk voor de ouders: we gaan direct uit school door naar FC Driebergen, 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 3 wordt begeleid door Arjen en Robert (vader Jonas en vader Olivier) 

Meisjes klas 3/4 wordt begeleid door Marianne en Leon (moeder Lotte en vader Fiep) 

Algemeen aanspreekpunt op de middag is Martijn Lanenga (06-45894155) 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:MR@devuurvogeldriebergen.nl
mailto:info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

