
Agenda:  
 

20 juli tot en met 1 september VAKANTIE!!  

2 sept.  8.30 tot 11.00 uur  eerste schooldag klas 1 t/m 6 

3 sept.  8.30 uur eerste schooldag kleuters nog geen 

middagklas 
 

Vanuit de schoolleiding 

 
Dank voor de samenwerking 

In dit laatste weekbericht willen we graag alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking op vele 

fronten! Alle ouders die een duidelijke taak hebben zijn deze week bedankt maar we realiseren ons 

goed dat er daarnaast veel ouders zijn die ook meedragen/helpen! Dat maakt veel mogelijk. Veel 

dank daarvoor allemaal!! 

 

Vanavond bedanken we ook het bestuur en in het bijzonder Marieke Commandeur en Sebastiaan 

Krouwel die het bestuur gaan verlaten. 

Ook nemen we afscheid van Linda Scheeres, Janne den Blaauwen en Grada van Schaik. We zijn blij al 

deze personen en Grada in het bijzonder ( 29 jaar!!) in ons midden gehad te hebben! Dank allemaal! 

 

Start van schooljaar 2019-2020 

Voor we aan de vakantie beginnen even een blik op de start van het volgende schooljaar:   

 

Maandag 2 september is de eerste schooldag voor de leerlingen van klas 1 t/m 6.  

Dit is van 8.30u tot 11.00u. Daarna zijn de leerlingen vrij. 

Tussen 8.20u en 8.30u gaan de leerlingen naar hun eigen lokalen en direct vanuit daar om 8.30u 

naar de zaal voor de schoolstart. Ouders die het leuk vinden om dit bijzondere moment mee te 

maken waarop iedere klas kort door hun eigen leerkracht wordt toegesproken met een beeld waarin 

een essentie van het jaar dat voor hun komen gaat verborgen ligt, zijn van harte welkom in de zaal 

om 8.30u. 

Zo starten we als team met alle leerlingen en de ouders die dat willen samen het schooljaar. 

Daarna hebben de leerlingen een kort programma tot 11u in de klassen. 

 

Dinsdag 3 september is de eerste schooldag voor de kleuters. Deze schooldag is voor alle 

kleuters tot 13u! De middagklas start een week later.  Zo kunnen de kleuters op kleutertempo 

weer het schooljaar starten. Per abuis stond dit wel in het vorige weekbericht daarom de voorgaande 

dikgedrukte tekst. 

 

We hopen dat iedereen een heerlijke zomervakantie zal hebben en dat we elkaar na de vakantie 

allemaal gezond en uitgerust weer terug zien! 

Namens het vuurvogelteam Sonja Helling 

 
  

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

  
  Weekbericht 

Vrijdag, 19 juli 2019 

  

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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