
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   16 september – vrijdag 20 september 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR-bijeenkomst,  
19.30 uur 

ouderavond groep 5, 
20.00 uur

 Pallas studiedag,  
alle kinderen vrij     

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 
maandag 23 september – vrijdag 27 september maandag 30 september – vrijdag 4 oktober 
do 26 sept.  schoolfotograaf 
vrij 27 sept.  Sint Michaelfeest 
 

di 1 okt.   ouderavond groep 7, 20.00 uur 
wo 2 okt.  start Kinderboekenweek 
vrij 4 okt.  groepenpresentatie gr. 4 - 6 - 8  
 

 

 

 

 

HULP VOOR SCHOOLKRANT GEZOCHT!!!!! 
 
Afgelopen schooljaar hebben we twee redactieleden van de schoolkrant na vele jaren 
van trouwe dienst  uitgezwaaid. De schoolkrantcommissie is dus op zoek naar nieuwe 
mensen die graag mee willen werken aan het tot stand komen van de schoolkrant voor 
onze school Peelland.  
Wie oh wie wil ons komen versterken? Want een school zonder schoolkrant…….dat kan 
toch eigenlijk niet? Meld je dus gerust aan, je kunt mailen naar Mieke Meijering 
m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl 
 
 

 

 

 

Bericht voor de kleuterklassen 
Zoals u heeft kunnen zien is ons schoolplein flink in ontwikkeling. De plek waar de 
kleuters hun fietsen stalden is verdwenen. Voortaan mogen ook de fietsen van de 
kleuters geplaatst worden in de fietsenstalling van de lagere school.  
 

Met vriendelijke groet, de kleuterjuffen 
 

 

 

 

MR bijeenkomst  
 
Volgende week maandag 16 september komt de MR weer bijeen van 19.30 tot 21.30 
uur. Deze vergadering is openbaar; u bent dus van harte welkom om als toehoorder de 
vergadering bij te wonen! Klik hier voor de agenda van deze vergadering.  
Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij bereikbaar op mr@vrijeschoolpeelland.nl .  
Je kan ons ook aanspreken: Hilke de Rooy, Martijn van Glabbeek, Miriam van der Palen, 
Bram van der Plas, Suzanne Mazairac of Gerda Thijssen.  

De medezeggenschapsraad 
 

 

 

 

BoekenSnoeper 
 
De BoekenSnoeper is weer open vanaf woensdag 18 september 2019 
 

 

 
 

 

Studiedag 
 

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

   PeellandKoerier  
 

nr. 04 – 12 september 2019 
  
 
 
 
  

mailto:m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/MR-bijeenkomst-16-september-2019.pdf
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Gezocht voor kleine ongelukjes:  
 

jongensbroeken en -onderbroeken maat 110 - 116 - 122.  
Liefst ‘joggingbroek-achtige’ broeken. Is je zoon uit zijn kleding gegroeid en heb je iets 
over in bovenstaande maten? Wij zijn er blij mee!  
Inleveren bij juf Mieke of juf Martha (groep 1/2C)  
 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

Jaarmarkt 
 
Zondag 3 november is het weer zover: de Jaarmarkt, van 10.30 tot 15.00 uur.  
Een gezellige markt voor jong en oud. 
Er zijn:  

 - Leuke kinderactiviteiten  

 - Duurzame producten 

 - Rad van Fortuin met handgemaakte kado’s 

 - Zelfgemaakte lekkernijen 

 - Loterij 

 - 2e hands kraampjes  
 

Iedereen is van harte welkom! Familie, vrienden, buren - zeg het voort, zeg het voort. 
Entree is gratis. 
 

Wat is de jaarmarkt precies? 
De jaarmarkt is traditioneel een evenement van de vrije school. Georganiseerd en 
gedaan door de ouders, leerlingen en oud-leerlingen, met ondersteuning van school. 
 

Wat gebeurt er met de opbrengst? 
Een gedeelte van de opbrengst van de jaarmarkt heeft altijd een goede - liefst 
antroposofisch gerelateerde - bestemming. Vaak gaat het geld naar minder bedeelde 
landen. Zoals daar zijn geweest: Een kindertehuis op St. Maarten, dat was getroffen 
door orkaan Irma. Of een stichting in Nepal. Een deel van de opbrengst gaat naar de 
school zelf. Bijvoorbeeld om goed materiaal of gereedschap te kopen. De piano is ooit 
met de opbrengst van de jaarmarkt aangeschaft. Dit jaar gaat een gedeelte van 
de opbrengst naar een Waldorf-school uit Iloilo op de Filippijnen. Juf Hendrikje geeft 
cursussen aan leerkrachten aldaar. De school is arm en heeft bijvoorbeeld nauwelijks 
geld voor bijenwas of krijtjes. 
 

Kun jij helpen? 
Ook dit jaar hebben we alle hulp weer hard nodig. Hier komen we in volgende  
Peelland Koeriers nog uitgebreid op terug.  
Alvast een voorproefje: 
- Voor het Rad van Fortuin rekenen we op 3 zelfgemaakte kado’s per kind,  
 gemaakt door de (groot)ouders 

 - Lekkernijen voor het Restaurant 

 - We hebben hard hulp nodig tijdens de dag zelf: opbouwen/afbreken, 2 uurtjes 
 meedraaien bij een kraampje of activiteit. 

 - Hulp bij het draaien van het restaurant. 

 - 2e hands kleding  

 - 2e hands boeken  

 - 2e hands spelletjes 
 

We zullen intekenlijsten ophangen bij de entree zowel aan de kleuterzijde als  
bij groep 3 t/m 8. 

Groeten van de Jaarmarktcommissie:  
Leontien, Joosje, Manon, Rianne, Miranda, Marjolein en Barbara 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

 

 
Jaarmarkt, hulp gezocht 
 
Er zijn al enkele reacties gekomen, maar nog steeds zijn wij dringend op zoek naar 
vrijwilligers, maar vooral die ene persoon met enig ervaring, die het Restaurant op de 
jaarmarkt in goede banen zou kunnen leiden. En die de hele dag aanwezig zou kunnen 
zijn op zondag 3 november. 
 
Wel is al besloten om het Restaurant weer binnen, in de aula, te doen. En individuele 
eetkraampjes te maken: Ieder organiseert zijn eigen kraam, zowel voorbereiding als 
verkoop. 
Op deze manier wordt de taak van de ‘kartrekker’ al een stuk overzichtelijker.  
 
Wie o wie? 
 
Wat jammer zou het zijn wanneer er niet voldoende lekkere hapjes en drankjes 
geserveerd kunnen worden omdat er geen vrijwilligers genoeg zijn. 
 
Wil je meedoen of misschien iets meer informatie, bel of app maar naar  
Barbara Eijmans 06-83290890 of mail naar barbaraeijmans@hotmail.com 
 

 
 Logboek groen speelplein 
 
       Wat is er deze week gebeurd? 
 

 

             
 

Borders zijn gevuld met aarde en begin is gemaakt met de uil. 
 

 

       Wat gaat er gebeuren? 
 

  Graafwerkzaamheden in voortuin en achter speelplaatsen. 
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