
Agenda:  
 

14 juni   09.30 uur Klas 6, musical voor de kinderen en ouders die ‘s avonds niet 

kunnen. 

14 juni   19.30 uur Klas 6, musical voor ouders en belangstellenden. 

24 juni   17.00 uur Sint Jansfeest 

4 juli   20.00 uur Klas 1 (Meike en Loeka), ouderavond 

11 juli   20.00 uur Kennismakingsavond nieuwe klas 1 

Vanuit de klassen 
Oproep orkestje St Jansfeest maandag 24 juni 

Net als elk jaar kunnen ouders die een (draagbaar) instrument bespelen, ook weer meedoen met 

het orkestje dat op het Sint Jansfeest de kringdans en liedjes bij het vuur begeleidt. We spelen de 

stukken een keer door voorafgaand aan het feest, vanaf half 5. Vind je het leuk om mee te spelen? 

Laat het me weten via mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl 

Maarten van Beuningen 

 

Pinksteren op de Hondspol 

Met de kleuterklas van de tweede stroom vierden we een 

mooi Pinksterfeest op de boerderij. Alle ingrediënten voor 

een fijn feest waren aanwezig. Zon, vrolijke kinderen in 

witte kleren met kransen om het hoofd, enthousiaste ouders 

en opa’s en oma’s, mooie muziek van juffie Maria, duiven in 

een mandje en op het laagste moment toch nog een 

meiboom! Het was precies 

goed! De duiven vlogen 

drie rondjes en vlogen toen 

weer terug naar hun 

duivenhuis in Austerlitz.  
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Pinksterfeest op de Faunalaan 

 

 

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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