
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 26 augustus – vrijdag 30 augustus 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Opmaat 2019-2020, 

20.00 – 21.30 uur 

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 2 september – vrijdag 6 september maandag 9 september – vrijdag 13 september 

ma 2 sept: kennismakingsochtend nieuwe ouders, 8.30 uur 

ma 2 sept: ouderavond groep 8, 20.00 uur 

 

ma 9 sept:  ouderavond kleuters, 20.00 uur 

di 10 sept:   ouderavond groep 3, 20.00 uur 

wo 11 sept:  studiedag, groep 3 t/m 8 

do 12 sept:  inloopochtend, 9.00 – 11.00 uur 

do 12 sept:  ouderavond groep 4, 20.00 uur 

      

 

 

 

Een nieuwe website www.vrijeschoolpeelland.nl  

 

Sinds vandaag heeft onze website een nieuw jasje gekregen. Als u nu inlogt krijgt u 

een vernieuwde website te zien. We zijn er enthousiast over, maar misschien komt u 

bij het gebruik nog zaken tegen die wij over het hoofd hebben gezien. Dus graag 

ontvangen we van u wat feed-back. 

Het meest gebruikte deel van de website is de kalender. Deze kunt u op verschillende 

manieren bereiken, maar de kortste weg is via de (KALENDER) knop rechtsboven. 

Op de achtergrond zijn er nog wat activiteiten die moeten gebeuren, waardoor nog 

niet alles helemaal klaar is. Er kan nog verouderde of niet kloppende informatie op 

staan, dit wordt z.s.m. aangepast. Dit geldt ook voor data / vrije dagen.  

We hopen dat u het ook een verbetering vindt. 
 

 

 

Opmaat schooljaar 2019-2020  

 

Zoals elk jaar is er aan het begin van het schooljaar een inhoudelijke en gezellige start 

van de school met leraren en met ouders. We nodigen elke ouder hiervoor uit om met 

ons samen de opening van het nieuwe schooljaar te vieren. Let op! De opmaat is niet 

in de eerste week, zoals gebruikelijk, maar in de tweede week op donderdagavond. 

Voor meer informatie zie de bijlage. 
 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda  

Bram Bosch, Mels Heesakkers, Tos Otting 

 

In de kleutergroep bij juf Miriam / Katinka  

Zayvièn Dawado, Thijmen de Grooth 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / Martha  

Aya Al-Kharouf, Qasano Salemink 

 

In groep 3 bij meester Ronnie 

Birk Otting 

 

In groep 4 bij juf Hendrikje 

Amiya Ngo 
 

   PeellandKoerier  
 

nr. 01 – 22 augustus 2019 
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Studiedag 

 

Woensdag 11 september is een studiedag voor groep 3 t/m 8. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze dag geen school. 
 

 
 

 

 

AVG herinnering 
 

De wet rond persoonsgegevens en de bescherming hiervan is sinds 2018 veranderd. 

We hebben, als school, voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens voortaan 

eerst uw schriftelijke toestemming nodig. Hierbij moet u denken aan; de telefoonlijst, 

het gebruik van foto’s in de schoolgids, enz. 
Nu is het zo dat u bij de inschrijving van uw kind op onze school, voor sommige 

onderdelen al wel of geen toestemming hebt gegeven. Deze blijven gewoon van 

kracht. Mocht u willen weten waar deze toestemming om ging, dan kunt u contact 

opnemen met onze administratie. Deze gegevens worden verwerkt vanuit het 

formulier dat u is aangereikt. Dit formulier blijft gedurende de schooltijd van uw kind 

geldig.  

 

We herinneren u aan het  begin van elk schooljaar eraan, dat u de mogelijkheid heeft 

om deze toestemming persoonsgegevens te veranderen of aan te passen. U kunt dan 

eventueel uw eerdere gegeven toestemmingingen heroverwegen. U kunt overigens 

een éénmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of 

intrekken.  

 

Dit bericht heeft daarom voor u een tweeledig doel: 

 

1. U heeft het formulier nog niet ingevuld. U kunt dan via het meegestuurde 

formulier dit alsnog doen. 

2. U wilt een wijziging aanbrengen. Dan kunt u dit doorgeven aan de 

administratie of het meegestuurde formulier (zie bijlage) opnieuw inleveren. 

Als u er dan boven zet dat het om een wijziging gaat, is dat meteen duidelijk. 

 

Heeft u het formulier al eerder ingeleverd en heeft u geen behoefte om wijzigingen 

aan te brengen, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. 

 

 

 

 

Atelier voor ouders en opvoeders 

 

Al jaren verzorgd de Vrijeschool in Venlo cursussen voor ouders over onderwerpen die 

spelen in relatie tot opvoeding en/of de vrije school.  

Er komen ouders vanuit het heel zuiden van ons land. In de bijlage kunt u uitgebreider 

lezen waar deze cursussen over gaan. Zie de bijlage. 

Het atelier voor Ouders en Opvoeders is een ontmoetingsplaats waar opvoeding en 

zelfopvoeding centraal staan. Het bestaat uit 5 cursusjaren.  

Elk jaar zijn 6 zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 

  

Start van het Sportseizoen  

 

Zondag 8 september tussen 10.00 uur en 14.00 uur 

 

Op deze dag zetten meer dan 35 Helmondse sportaanbieders hun deuren open om 

jou te ontvangen! 

Op de Fietsroutekaart, die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen en die bij Jibb+ 

te verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de 

sportaanbieder iets aanbiedt. Zie de bijlagen voor de Fietsroutekaart. 

De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Fietsroute, is gratis en het is niet nodig 

om je vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele 

gezin, en ga sfeer proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je 

sportief, want op veel plaatsen worden clinics aangeboden. Bekijk het volledige 

sportaanbod en de tijden op de website van Jibb+: www.jibbplus.nl.  

 

Ga jij jouw sport ontdekken?! 
 

http://www.jibbplus.nl/


 

 

 

Het Annatheater 

Vanaf 4 september: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  

Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt?  

Op woensdag 4 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. 

Kom gratis een proefles volgen! 

De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en donderdagen gegeven. 

 

Jeugtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke 

Festival Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016) 

 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

 

Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van Bourgondië.” 

Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van Bourgondië". Absurd en 

ontroerend toneel. De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet 

hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins 

besluit direct met haar te trouwen. Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral 

zijn ouders, op de zenuwen wil werken. Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in 

shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude geheimen worden ontsluierd.  

Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze 

zich in godsnaam ontdoen van prinses Yvonne? 

Reacties op onze laatste voorstelling “As You Like It”: 
“Jonge acteurs spelen de sterren van de hemel” (Recensie Eindhovens Dagblad van 

“As You Like It”, de laatste voorstelling van onze productiegroep) 
 

Geschikt voor de bovenbouw van het Basis Onderwijs! 

 

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano 

Spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando Vargas Domínguez,  

Caroline van Gemert, Bart de Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic,  

Enna Miličević, Joy Strijbosch en Mosa Veldhuizen. 

 

Data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 

2019 

Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur 

Entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00 

Kaarten: www.annatheater.nl 

Informatie kaartverkoop: 06-28104333 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Logboek groen speelplein 

 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd? 

 

 Er zijn wadi’s gegraven op het kleuterplein en op de patio’s achter de 
kleuterklassen 

 De stenen wallen zijn aangeaard met zand. 

 Het Hobbithuis is aan één kant aangeaard (door problemen met de graafmachine 

is dit karwei nog niet afgemaakt). 

 Er is afvalmateriaal opgeruimd van de grote speelplaats. 

 Enkele bomen zijn gesnoeid vanwege laaghangende takken. 

 Er is een begin gemaakt met aanaarden van de stenen wallen op de grote 

speelplaats. 

 

Wat gaat er de komende week gebeuren? 

 

 De bovenlaag wordt geharkt vanwege glasscherven die gevonden zijn in het zand. 

 Voor de rest staat er de komende week nog niet veel op de planning. 
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