
Agenda:  
 

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

11 sept. 13.00 uur Tuinmarkt 

17 sept. 20.00 uur Klas 4, ouderavond 

20 sept.  GEEN SCHOOL Studiedag 

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

27 sept. ALLE KLASSEN 13.00 uur uit! Michaëlsfeest 
 

Vanuit de schoolleiding 
Waldorf 100/ vrijeschool 100 jaar. 

In 1919 werd in Stuttgart de eerste vrijeschool opgericht. Dus dit jaar bestaat de vrijeschool als 

schoolconcept 100 jaar. Dat wordt over de hele wereld gevierd op vrijescholen.  

De studiedag die de leerkrachten op 20 september hebben is een landelijk festival met de titel:  

“Een traditie van vernieuwing”. Op deze dag kijken we naar de ontwikkelingen in onze 

samenleving, we onderzoeken de opdracht van onderwijs en wat daar de specifieke kracht van 

vrijeschool onderwijs in is. Op de website van de vereniging van vrijescholen www.vrijescholen.nl is 

een speciaal stukje waar veel informatie over dit festival te vinden is: 

https://www.vrijescholen.nl/agenda/20-09-2019/waldorf100-festival-conferentie-1 . 

Natuurlijk willen we dat de kinderen ook iets feestelijks ervaren aan dit 100-jarig bestaan daarom 

gaan we maandag met alle vrijescholen uit Midden-Nederland naar de dierentuin in Amersfoort.  

 

Vanuit de klassen 
WELKOM 

In kleuterklas C zijn begonnen, Jepp Christen en Loek Hoddenbach. 

In klas 4 is na de zomervakantie Julian Keppel ingestroomd. 

Wij wensen Jepp, Loek en Julian een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

OP  woensdag 11 september TUINMARKT door klas 4 op het voorplein 

Om 1 u kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school uitgestald zien op het schoolplein. 

Klas 4 zal de verkoop doen en hebben dan ook allerlei lekkere dingen gemaakt zoals popcorn, 

rabarbertaart, koek van roggemeel en courgettesoep. Er zijn bietjes en boontjes geoogst.  

Hier kan van genoten worden in ruil voor een kleine of grote bijdrage. 

Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met de financiële bijdragen bekostigen we de 

aanschaf van materialen in en om de tuin, zoals de zaden, bodemverbeteraars en gereedschap. 

 

Het is fijn om te merken dat er vaak ouders uit betreffende klassen zijn die ook een handje willen 

helpen met voorbereiden en opruimen vanaf half 2. Aanmelden daarvoor kan bij juf Marijke. 

De leerlingen die achter de kraampjes staan doen dit op vrijwillige basis. Wanneer ze direct na school 

een andere activiteit hebben graag even afmelden bij de leerkracht. 

 

Tip: neem  kleingeld mee om de verkopers de kans te geven het rekenen met geld te oefenen en 

geef je kind wat mee om teleurstellingen te voorkomen, wanneer je niet zelf naar de markt komt. 

Vooral de popcorn is elk jaar weer heel geliefd! 

 

Tuinjuf Marijke 

Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 

  
  Weekbericht 

Maandag, 9 september 2019 

  

http://www.vrijescholen.nl/
https://www.vrijescholen.nl/agenda/20-09-2019/waldorf100-festival-conferentie-1


 

Vanuit de ouders 
ZATERDAG 12 oktober: NAJAARSMARKT op de VUURVOGEL 

Ja het is weer bijna zover, een nieuwe najaarsmarkt wacht op ons. Na het succes van vorig jaar 

hopen we nu ook op een mooie dag. Een dag van ontdekken, ervaren en ver- en bewonderen. Een 

dag waar veel ambacht tentoongespreid wordt, mogelijkheid is tot kopen, zelf uitvoeren en waar ook 

gedacht is aan de innerlijke mens. Zeg het voort en zet 12 oktober nu alvast in je agenda.  

Het is van 10:30u. – 15:30u. 

 

Wij willen ouders die zelf mooie dingen maken een prominente plek geven op de markt! Een lokaal 

wordt ingericht voor ouders die hun werk/ambacht kunnen uitstallen en verkopen! Maak jij kaarten, 

kaarsen, tassen of andere mooie dingen die je graag wil laten zien en/of verkopen, schroom dan niet 

en meld je nu alvast aan per email vuurvogelmarkt@hotmail.com! 

Wij kijken ernaar uit je daar te ontmoeten.  

Warme groet van de najaars-commissie. 

 
 

 

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 

 

 

 

mailto:vuurvogelmarkt@hotmail.com
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:MR@devuurvogeldriebergen.nl
mailto:info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

