
Agenda:  
17 juli   17.00 uur    Klas 3, toneeluitvoering 

19 juli   school om 11.00 uur uit! 

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 inclusief middagklas 
 

Vanuit de schoolleiding 
Inspectiebezoek 

In de afgelopen 2 weken heeft de onderwijsinspectie ons op 3 dagen bezocht voor het reguliere 4-

jaarlijkse onderzoek. Vanmorgen was de terugkoppeling. De inspectie heeft gezien dat we een school 

zijn met een breed aanbod en waar het merkbaar is dat er hard gewerkt wordt aan de sociale en 

maatschappelijke competenties. Natuurlijk waren er tips en tops voor het team waar we ons op 

kunnen bezinnen. Ook op bestuursniveau is veel in orde bevonden. Het grootste werkpunt zit hem in 

de samenwerking met de Raad van Toezicht waarmee we de komende 4 jaar echt een 

professionaliseringsslag op kwaliteitscultuur moeten maken. In het najaar volgt een schriftelijke 

rapportage waar uitgebreider de bevindingen verwoord staan. Vanzelfsprekend wordt dit na 

vaststellen openbaar.  
 

De laatste schooldag (vrijdag 19 juli) is er voor iedereen school van 8.30u t/m 11u. 

In de kleuterklassen wordt afscheid genomen van de kinderen die naar de eerste klas gaan. 

 

Klas 1 t/m 6 starten in hun eigen lokaal met de uitreiking van de getuigspreuken en rapporten. 

De leerkrachten informeren de eigen ouders af of en hoe laat zij daarbij aanwezig zijn. 

Om 9.45u zijn klas 1 t/m 6 in de zaal om afscheid te nemen van de 6e klas en ook van juf Janne.  

De ouders van de 6e klas zijn welkom om dit afscheid in de zaal mee te maken! 

Na dit gebeuren in de zaal gaan de klassen terug naar hun lokalen. Vanaf 10.30u gaat klas voor klas 

op het achterplein een ijsje halen.   

 

In het volgende bericht (aanstaande vrijdag) komt alles te staan over de start in het nieuwe 

schooljaar. 

Vanuit de klassen 
Handwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 15 juli 2019 

  



 

Toneel klas 3 

 
 

Vanuit de ouders 

Wie wil de was doen? 

Beste ouders, 

Voor komend schooljaar zoeken wij een nieuwe ouder die de school was kan 

doen. 

Het gaat om de handdoeken, vaatdoeken en poetsdoeken uit de klassen en 

het keukentje. 

Gemiddeld is het de hoeveelheid van 1 á 2 machines per week en je kan de 

dagen / tijden zelf bepalen. 

Alle was mag in de droger, waarna het makkelijk gevouwen weer in de mand 

bij school mag. 

Meer informatie is bij Willem/Toon te verkrijgen of aanstaande 

vrijdagochtend bij Anniek (moeder Milan, klas 6) die de was taak gaat 

overdragen. 

Groeten, Anniek 

 
NAJAARSMARKT 2019: SAVE THE DATE! 

De komende Najaarsmarkt zal plaatsvinden op 12 oktober 2019. Zetten jullie de datum in de 

agenda? We duimen voor net zo’n stralende, warme en druk bezochte editie als afgelopen jaar!  

Warme groet en een hele fijne zomer gewenst, 

 

De Vuurvogelmarkt ouders  
 

Vanuit de bibliotheek 

Nieuwe boeken. 

Dit boek vertelt het betoverende verhaal van brons. Een verhaal vol spannende 

gebeurtenissen, geheimzinnige plekken en prachtige voorwerpen van duizenden 

jaren geleden. Je gaat met archeologen mee op onderzoek en ontdekt het 

grootste mysterie van de bronstijd: waarom gooiden mensen hun meest 

waardevolle spullen weg? 

Geïnspireerd door het onderzoek van archeologieprofessor David Fontijn voert 

Linda Dielemans je mee naar een bijzondere tijd, die tegelijkertijd vreemd en 

vertrouwd is. De prachtige illustraties van Sanne te Loo (vrije school leerling uit 

Zeist) laten de bronstijd op een magische manier tot leven komen. 

Schrijver Linda Dielemans. Plaatsing bij informatieve boeken Wetenschap en 

Techniek(W+T)/archeologie/brons 



 

Takken zijn puur natuur en op allerlei manieren te gebruiken. Bovendien zijn ze 

gratis en bieden ze veel mogelijkheden voor spelletjes en avonturen buitenshuis. 

Takken kunnen de fantasie prikkelen om er van alles van te maken. Er worden in 

acht categorieën talrijke suggesties gegeven wat je allemaal met takken kunt   

doen, zoals spelletjes, hutten bouwen en kampvuren maken, houtbewerking, 

muzikale toepassingen en bordspelen. 

Schrijver Jo Schofield en Fiona Danks (de naam zegt het al!) Christofoor. Plaatsing 

in kast: Hobby’s/natuurmaterialen 

 

 

 

 

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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