
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   2 september – vrijdag 6 september 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole 

 

kennismakingsochtend 

nieuwe ouders, 8.30 uur 

 

ouderavond groep 8, 

20.00 uur 

 

ouderavond groep 3, 

20.00 uur

  

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

maandag 9 september – vrijdag 13 september maandag 16 september – vrijdag 20 september 

ma 9 sept.   ouderavond kleuters, 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 

ma 16 sept.  MR-bijeenkomst, 19.30 uur 

wo 18 sept.  ouderavond groep 5, 20.00 uur 

vrij 20 sept.  Pallas studiedag, alle kinderen vrij     

 

 

 
 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 2 september, worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 

 
 
 

 

 

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. 
 

Vrijdag 20 september is een Pallas studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

 

 

 

100 jaar Vrijeschool! 

 

Op 20 september wordt in De Fabrique in Maarssen het grote Waldorf100 Festival 

gehouden dat in het teken staat van 100 jaar vrijeschoolonderwijs. In 1919 werd de 

eerste vrijeschool opgericht in Stuttgart. Het event is bedoeld voor schoolteams van 

vrijescholen, voor ouders, oud-leerlingen, oud-leerkrachten, studenten en organisaties 

uit de vrijeschoolbeweging en het brede onderwijsveld. 

Wilt u als ouder er meer over weten en getuige zijn van dit bijzonder festival kijk dan 

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

 
 

 
 

 

Logboek groen speelplein 

 

Wat is er deze week gebeurd? 

 

Opmetselen muurtjes speelberg kleuters (zie de foto). 

 

Wat gaat er gebeuren? 

 

Tegels verplaatsen door gr. 6, 7 en 8 op de “bouwplek” van het schoolterrein. 
 

   PeellandKoerier  
 

nr. 02 – 29 augustus 2019 
  

 

 

 
  

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


 

 

 

De schoolfotograaf 

Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf. 

De leerlingen worden onder schooltijd gefotografeerd.  

De broertje/zusje foto wordt gemaakt na schooltijd (na 14.30 uur). Ook broertjes/zusjes 

die niet op onze school zitten kunnen hiervoor meekomen. 

Wilt u per email, uiterlijk 19 september, via vsp@vrijeschoolpeelland.nl doorgeven of u 

interesse heeft voor de broertje/zusje foto zodat de fotograaf kan inschatten hoelang 

hij hier nodig zal zijn. 
 

 
 

 

 

Oproep werkgroep schoolfoto’s 

Voor de werkgroep schoolfoto’s zijn we op zoek naar ouder(s) die mee willen helpen op 

de schoolfotodag.  

Om alles soepel te laten verlopen op deze dag is het de bedoeling dat je de leerlingen 

van de klas naar de schoolfotograaf bus (op de speelplaats) brengt en weer terug naar 

de klas. Dit jaar komt de schoolfotograaf op: donderdag 26 september. 

Heb je interesse? Meld je dan aan bij Jacolène van Aerle (administratie) of per e-mail: 

vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

 
 

 

 

Jaarmarkt 

Op 3 november is de jaarmarkt, en dat is al over 9 weken. 

We zijn dringend op zoek naar mensen die willen helpen bij het organiseren van het 

Restaurant. We komen serieus mensen te kort. 

Voor diegene die niet precies weten wat het Restaurant inhoudt;  

Er worden drankjes en hapjes verkocht, deels zelf gemaakt door alle ouders en deels 

ingekocht. Dit moet worden voorbereid, gecoördineerd. We zoeken hulp op de dag zelf, 

maar vooral hulp bij de voorbereiding ervan. Het meeste werk is de week voor de 

jaarmarkt.  
 

Wie o wie wil helpen?  
 

Je kan ons alles vragen en/of aanmelden op 06-83290890 

of barbaraeijmans@hotmail.com 

De jaarmarktcommissie 
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