
Agenda:  
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 schoolleiding 
Tropenrooster. 

Zoals bekend hebben we afgelopen zaterdag het besluit genomen om deze warme week ’s middags 

geen lessen te geven. Voor kinderen die toch op school blijven tot 14.30u bieden we opvang. Dit 

heeft van ons allen (ouders en team) de nodige organisatie gevraagd. Ook als aan het einde in de 

week de temperaturen toch zakken blijven we bij het besluit zoals dat nu is om niet alles weer over 

hoop te halen.  

Het uitvallen van de lessen is geoorloofd omdat we voldoende uren maken en een aantal marge-

uren hebben voor dit soort onvoorziene gebeurtenissen.  

We gaan dit alles goed evalueren en zullen beleid maken op hoe om te gaan met hittegolven zodat 

we allemaal een volgende keer weten hoe de school handelt in zulke gevallen. 
 

Vanuit de klassen 
Sint Jan viering gaat niet door!! 

Beste ouders, 

 

I.v.m. de warmte kan het Sint Jansfeest dit jaar helaas niet doorgaan. Op de locatie Moersbergen 

kunnen we niet voor de maatregelen zorgen die nodig zijn om een evenement verantwoord door te 

laten gaan bij deze temperaturen. Dit gaat om creëren van voldoende schaduw (het bos van 

Moersbergen mogen we niet gebruiken) het veld is in de volle zon en voldoende drinkpunten en 

voldoende schoon water om mee af te koelen. Ook het eten bederft bij deze temperaturen en in de 

volle zon snel. Dus een picknick is onverantwoord. 

 

Natuurlijk dragen ouders hierin zelf ook verantwoordelijk, maar als school hebben wij de 

eindverantwoording en omdat we niet aan de maatregelen kunnen voldoen, kiezen wij ervoor om 

het feest af te lasten. 

 

We hebben gekeken naar een alternatief programma, maar alleen het vuur en het zingen is niet 

voldoende en te kort om iedereen voor te laten komen. 

 

Ook hebben we bekeken of de locatie kunnen veranderen, maar wijzigen van de locatie lukt zo last 

minute niet goed meer, onder andere i.v.m. een vergunning voor het vuur.  

We vinden het heel jammer om zo’n vreugdevol feest niet door te laten gaan, maar in overleg met 

de schoolleiding hebben we hier toch toe besloten. 

 

Warme groeten van de voorbereidingsgroep Sint Jansfeest 

 

 

Vanuit de bibliotheek 
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Nieuwe boeken 

 Edmond Schoorel, kinderarts en antroposoof .Alles begint met warmte. In de kou 

valt alles stil. Kou vatten is iets wat we in ons kikkerlandje maar al te goed 

kennen. ‘Warm vatten’ zou het omgekeerde kunnen zijn: gezondheid opbouwen. 

Als het iets verder gaat, noemen we het koorts. Maar ook koorts heeft te maken 

met gezond worden. Hoe kun je de warmte verzorgen? Is het belangrijk dat een 

kind ergens warm voor kan lopen? Wat is de rol van koorts? Welke kleding kan ik 

mijn kind het beste aantrekken? De tekst van dit boek is ontstaan uit de 

dagelijkse praktijk in het Kindertherapeuticum in Zeist. 

 
Sam Tomlow. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Sommige 

kinderen kunnen zich op één of meerdere gebieden sneller ontwikkelen dan anderen. Deze 

voorsprong kan bijvoorbeeld ontstaan door oudere broers en zussen waar de kleuter van kan leren, 

door een opvoedingsstijl die zich richt op de dialoog en het denken, of omdat het kind van nature 

informatie goed kan verwerken en snelle denksprongen maakt. 

Hoe kun je als ouder en als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong ondersteunen? 

Welke onderwijsvraag stelt dit kind?  

 
Evelien van Dort. Bewegen en beleven vormen de lichamelijke basis voor het leven en daar vraagt 

de auteur aandacht voor. Zij heeft dertig jaar ervaring als fysiotherapeut voor kinderen en jongeren. 

Dat verbindt zij met zowel de reguliere medische als de antroposofisch/holistische visie op 

gezondheid. Haar motivatie? Hoe breder de sensomotorische ontwikkeling van het kind is, des te 

beter het kind zijn mogelijkheden kan benutten op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.    

  

 

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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