
Agenda:  
6 juni   Iedereen uit om 13.00 uur!! Pinksterfeest (leraren studiemiddag) 

7 juni tm 10 juni Geen school    Pinksterweekend 

14 juni   10.30 uur    Klas 6, musical 

24 juni   17.00 uur    Sint Jansfeest 

 

Vanuit de schoolleiding 
Formatie volgend schooljaar 

We zijn blij dat we de bemensing voor volgend jaar bijna rond hebben. 

Alleen voor kleuterklas B zoeken we nog een collega voor naast juf Inez omdat Juf Grada na 

decennia van trouwe dienst geen vaste dagen meer zal doen. We hebben verschillende kandidaten 

dus dat komt goed. 

Verder ziet de verdeling van de leerkrachten over de klassen er als volgt uit: 

(Dit is een overzicht van wie samen welke klas doen, de exacte verdeling van wie welke dag is de 

volgende stap die later volgt) 

In het onderstaande rijtje staan 3 nieuwe collega’s die zich hieronder ook even voorstellen 

 

Kleuterklas A    Mathilde en Bente 

Kleuterklas B    Inez en Vacature 

Kleuterklas C    Roos en Marijke 

Kleuterklas 2e stroom  Ineke en Tieske 

1e klas    Maike en Maurits 

2e klas (voorjaarsklas) Floortje 

2e klas    Meike en Loeka 

3e klas    Fionna 

4e klas    Josine en Lenne 

5e klas    Laura en Joy 

6e klas    Chris en Iris 

 

 

Hallo! Ik ben Lenne, 25 jaar en vanaf volgend jaar als leerkracht werkzaam 

op de Vuurvogel. Ik zal de vrijdag gaan verzorgen in de vierde klas. Hier kijk 

ik ontzettend naar uit. Daarnaast zal ik ook in andere klassen werkzaam zijn 

als vervanger.  

Mijn hobby’s zijn zingen, muziek en gitaar spelen. Ook wandel en fiets ik 

graag de mountainbike route in Zeist. Ik zie er naar uit jullie allemaal te 

ontmoeten aankomend schooljaar, tot dan! 

 

 

 
 

  
  Weekbericht 

Maandag, 3 juni 2019 

  



 
Hoi allemaal, 

Mijn naam is Maurits Hoogerwerf. Getrouwd en vader van drie kinderen (van 

3, 6 en 8 jaar) op een vrijeschool in de buurt. Met hen houd ik mij bezig met 

fietsvakanties, (voor)lezen, muziek en klussen aan het huis en in de tuin. 

Via wat omzwervingen (waaronder een afgerond promotie-onderzoek) heb 

ik ontdekt én ben ik terecht gekomen op de plek waar mijn hart ligt: voor de 

klas op een basisschool. Relevant werk, met kinderen, in een mooie en 

inspirerende omgeving: komend schooljaar begin ik bij jullie in klas 1. Ik 

heb er zin in! 

 

 

Hoi, mijn naam is Iris en ik start in het nieuwe schooljaar als leerkracht op 

Vrijeschool de Vuurvogel. Ik word voor twee dagen in de week de leerkracht 

van de zesde klas.  

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met viool spelen, zingen en fiets ik 

regelmatig een rondje op de racefiets.  

Ik kijk er erg naar uit om in het nieuwe schooljaar te starten en met jullie 

kennis te maken. Tot het nieuwe schooljaar!  

 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

In kleuterklas A is Aylin de Zoete begonnen. Wij wensen Aylin en haar ouders een fijne tijd toe op de 

Vuurvogel. 
 

 

 

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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