
Agenda:  
 

3 sept. 8.30 uur eerste schooldag kleuters inclusief middagklas 

9 september 20.00 uur (inloop 19.45 uur) Kleuterklas B en C, ouderavond 

26 sept. 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Klas 3, ouderavond 
 

Vanuit de schoolleiding 
Vanmorgen zijn we samen (kinderen, leerkrachten en veel ouders) weer aan het schooljaar begonnen. 

Het was een fijne start met mooie beelden en een warm welkom voor de nieuwe eerste klas die door 

12e klassers (die 6 jaar geleden onze school verlieten) begeleid werden. 

 

Vanzelfsprekend waren we als team al eerder bezig om de school weer startklaar te maken. 

Naast inhoudelijke en praktische voorbereidingen hadden we afgelopen vrijdag met het hele team een 

opmaat. Naast het delen van bijzondere vakantiemomenten, verdiepten we ons ’s morgens onder 

leiding van Martin van der Meulen in een interessante vorm: de oloïde. We bewogen om de vorm te 

begrijpen, kregen uitdagende denkoefeningen en verkenden ten slotte met bijenwas de vorm. 

 

Na de lunch gingen we onder de bezielende leiding van kunstenares Loes Botman met pastelkrijt aan 

het werk. De uilen die we tekenden hangen deze week in de hal van de school.  

 

Iedereen een fijn leerrijk schooljaar gewenst! 

 

 

  
  Weekbericht 

Maandag, 2 september 2019 

  



Vanuit de klassen 
WELKOM 

Klas 1B: Luna Warnaar 

Klas 3: Alida Bas Backer 

Kleuterklas 2e locatie: Ravi Loerakker, Yana Poortvliet, Ella vd Stap, Imre Cozijn en Kalle van Beek 

Kleuterklas A: Mees Bastiaans, Elea Joneneelen 

Kleuterklas B: Lucas Perry, Guydo Baron, Davina Bas Backer 

Kleuterklas C: Nina Scheltinga, Giuli vd Top, Julie Reusen, Daphne Vlemingh 

 
Vooraankondiging: 

Vanaf volgende week woensdag zullen er weer een paar tuinmarktjes gehouden worden door de 

klassen die tuinles hebben. Nader bericht volgt nog. 

Kleingeld sparen kan alvast want er zullen weer lekkere dingen te koop aangeboden worden. 

Tuin juf Marijke 

 

Vanuit de ouders 
Herhaling: Wie wil de was doen? 

 

Beste ouders, 

Voor komend schooljaar zoeken wij nog steeds 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. 

 
 

 

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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