
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   23 september – vrijdag 27 september 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 schoolfotograaf  Sint Michaelsfeest 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 
maandag 30 september – vrijdag 4 oktober maandag 7 oktober – vrijdag 11 oktober 
di 1 okt.   ouderavond groep 7, 20.00 uur 
wo 2 okt.  start Kinderboekenweek 
vrij 4 okt.  groepenpresentatie gr. 4 - 6 - 8  
 

ma 7 okt.  GMR 
di 8 okt.   overleg klassenouders 
wo 9 okt.  probeer-speelochtend 
 

 

 

Het Michaelfeest  vrijdag 27 september 2019 

 
Dit feest gaat over moed, moedig zijn, de draak verslaan, je eigen grenzen verleggen. 
In de komende tijd, waarin de dagen weer steeds korter worden, is het Michaelfeest het 
eerste van de lichtfeesten die wij op school vieren. De lichtfeesten die ons door de donkere 
tijd heen helpen. Die ons van het buiten (onszelf) zijn in de zomer, mee naar binnen nemen 
om ons voor te bereiden op het kerstfeest. 
Het Michaelsverhaal vertelt ons over de strijd tussen goed en kwaad in de hemel (o.a. te lezen 
in ‘En het werd licht’ van Jacob Streit ). Maar ook in de 
legende van ridder Joris, die, om de dochter van de 
koning te redden, de draak moet verslaan. Hij wordt 
daarbij geholpen door de Aartsengel Michael, die hem 
moed en kracht geeft. 
In de kunst wordt Michael vaak afgebeeld strijdend met 
de draak, maar ook met in de ene hand een zwaard en in 
de andere hand de weegschaal van goed en kwaad. 
Dezelfde attributen die we ook zien bij Vrouwe Justitia. 
Beide ‘wegen’ de daden van de mens. 
 

 
De kleuters vieren het Michaelfeest vooral als oogstfeest, in groep 3 tot en met 8 worden 
allerlei spellen gedaan die een appél doen op de moed van de kinderen. Op het tegenkomen 
en verleggen van hun eigen grenzen. De hierboven afgebeelde spreuk spreken we ook 
gezamenlijk op het Michaelfeest.  
 

Het Michaelfeest wordt altijd buiten gevierd, in de natuur is het in deze tijd zo heel goed 
voelbaar dat de zomer ten einde is. ’s Morgens hangen de mistsluiers over de velden, de 
eerste bomen verkleuren en de oogst wordt binnen gehaald. In de middag kan het nog ’s 
zomers aanvoelen, maar in ochtend en avond voel je heel goed dat de herfst zijn intrede 
doet. 
 
Wat kunnen wij als volwassenen met het Michaelfeest?  
Wij komen allemaal bijna dagelijks dingen tegen, die we lastig vinden, die ons raken of uit 
ons evenwicht brengen. We zouden dit kunnen zien als onze draken, die we te verslaan 
hebben. Met een dosis moed kunnen we in de Michaeltijd deze ‘draken’ tegemoet treden en 
in de ogen kijken, misschien ze zelfs overwinnen. Daarnaast mogen de vruchten van deze 
zomer geoogst worden, zij kunnen ons tot voedsel zijn in de komende tijd, waarin we weer 
meer naar binnen keren. 
 
Wij wensen iedereen een fijne Michaelstijd! 
 

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 05 – 19 september 2019 
  
 
 
 
  

Wie het goede wil 

bewerken; 

Hem zal 

Godeslichtkracht 

sterken 

Wie het kwade wil 

bestrijden; 

Hem zal Michael 

bevrijden. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Farticle%2F4134aa287c8110b87faa053d0104b08774a511fa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fc-2068070%2Fmichael%2F&docid=-8jUFVjaZ9QR0M&tbnid=ZUbvF0yvpxRg6M%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA..i&w=187&h=270&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Ffull%2Fe28714e291ede0b97fc83251ec74e19c26e7f59c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fa-50094601%2Fmichael%2Fmichael-de-draak-en-de-jonkvrouw-op-het-maanzegel-liane-collot-d-herbois%2F&docid=NzJaeNSGYnfauM&tbnid=9xlL7vE2mFXUlM%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg..i&w=283&h=400&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg&iact=mrc&uact=8


 

Draaiboek viering Sint Michaël,  vrijdag 27 september schooljaar 2019-2020 
 

 Informatie voor  de ouders van de kleuters:  

 

Op maandag 23 september: alle kleuters nemen een extra appel mee naar school voor de appelmoes én herfstmateriaal voor de 

herfstkrans (hortensia, bessentakjes, rozenbottel, herfstbladeren, kastanje, eikels, enz.)  

De herfstkrans wordt op woensdag 25 september gemaakt.  

Op vrijdag 27 september viert de school het Michaëlfeest.  

Voor de kinderen die het feest nog niet eerder meemaakten, is (als u in de gelegenheid bent!) een ouder uitgenodigd om het 

feest mee te vieren, tot ongeveer 10:00 uur.  

Kinderen en ouders verzamelen op het kleuterplein, ieder bij de eigen klas. Vanuit daar vertrekken we naar het grote schoolplein. 
We komen daar met de hele school samen in de Michael stemming, waarna we om beurten zullen vertrekken voor een 
herfstwandeling (ook als het regent gaan we, dus zorg voor passende kleding en laarzen). Tijdens de wandeling ontmoeten we 
het “Appelvrouwtje”. Als we weer terug op school zijn gaan de klassen verder met activiteiten rondom het thema herfst en eten 
we een gezamenlijke Michaëls maaltijd. De kinderen hoeven deze dag geen brood en drinken mee te nemen. 
 

 Informatie voor  de ouders van de onderbouw:  

 

WANNEER: WAT: WIE: 

08:35 uur Gezamenlijke opening op het schoolplein: 

 Lied: “Laat mij een Godesstrijder zijn” 

 Beeld door de kinderen van groep 8 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 

oefenen het lied. De leerkracht van groep 8 

bereidt met de kinderen een beeld voor. 

09:00 uur De groepen vertrekken naar hun locaties: 

 De groepen 3 en 4 met de auto naar het bos bij Aarle-Rixtel  

 De groepen 5 en 6 met de fiets naar het bos bij Aarle-Rixtel 

 De groepen 7 en 8 met de fiets naar de Brabantse Kluis 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 

zorgen voor voldoende begeleiding (ouders) 

met de auto of de fiets. 

Groepen 3 en 4 Groepen 5 en 6 Groepen 7 en 8 

09:15 uur Aankomst op de 

locatie. De ouders 

zetten de spellen 

klaar, terwijl de 

kinderen, onder 

begeleiding van de 

leerkrachten 

wachten op de 

verzamelplek. 

09:30 

uur 

Aankomst op de 

locatie. De kinderen 

komen bij elkaar op 

de verzamelplek. 

09:30 

uur 

Aankomst op de locatie. 

09:30 uur Begin van de eerste 

ronde van vijf 

spellen. 

09:45 

uur 

Begin van de 

activiteit: Het 

bosspel. 

09:45 

uur 

Begin van de activiteit: groep 7 bouwt 

een vlot, groep 8 een touwbrug. 

10:30 uur Einde van de eerste 

spelronde. Pauze op 

de spelplek 

10:30 

uur 

Einde van het 

bosspel. Pauze op de 

verzamelplek. 

10:30 

uur 

Pauze 

10:45 uur Begin van de tweede 

ronde van vijf 

spellen. 

10:45 

uur 

Begin van de 

activiteit: de 

kinderen maken  ter 

plaatse pijlen en 

bogen en schieten 

op een ter plekke te 

maken draak. 

10:45 

uur 

Voortzetting van de activiteit 

11.45 uur Einde van de tweede 

spelronde. De 

ouders ruimen de 

spellen op, terwijl de 

kinderen, onder 

begeleiding van de 

leerkrachten 

wachten op de 

verzamelplek. 

11:30 

uur 

Einde van de activiteit. Pauze 



12:00 uur Vertrek naar school 12:00 

uur 

Einde van de 

activiteit. Pauze op 

de verzamelplek 

12:00 

uur 

Begin van de activiteit: groep 7 bouwt 

een touwbrug, groep 8 een vlot. 

12:30 uur Einde van de viering. 

De kinderen gaan 

naar huis 

12:30 

uur 

Begin van het vrij 

spelen in het bos. 

12:45 

uur 

Pauze 

 13:30 

uur 

Einde van het vrij 

spelen. De kinderen 

komen bij elkaar op 

de verzamelplek. 

13:00 

uur 

Voortzetting van de activiteit 

13:45 

uur 

Vertrek naar school. 13:45 

uur 

Einde van de activiteit. Vertrek naar 

school. 

14:30 

uur 

Einde van de viering. 

De kinderen gaan 

naar huis 

14:30 

uur 

Einde van de viering. De kinderen 

gaan naar huis. 

 
 

 

 

 

Ouderdonaties 
 
Zoals ook in de schoolgids is aangegeven, worden alle ouders jaarlijks er aan herinnerd 
om door een schenking bij te dragen aan de realisering van vrijeschoolonderwijs op 
onze school.   
Met uw vrijwillige schenkingen maken we extra uitgaven mogelijk voor antroposofische 
activiteiten en leermiddelen binnen scholen.  
Jaarlijks wordt door de schoolleider een plan opgesteld en besproken met de MR hoe 
hij/zij de ouderschenkingen zal besteden. 
Dit plan kunt u terugvinden op de website van de school. 
 
In de brief die u hier kunt openen vindt u hier meer informatie over. 
 

 

 

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).  

 

 
 

 
Beleef de Nacht van Cultuur 

Save the date voor een avontuur in het donker! Want op 
zaterdagavond 12 oktober slaan De Cacaofabriek, Het 
Speelhuis, Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel en 
Museum Helmond de handen ineen voor een gezamenlijke Nacht van Cultuur.  
Iedereen is welkom van 19.00-00.00 uur, en de toegang is gratis. 
 
Klik hier voor meer informatie. 
 

 
 Logboek groen speelplein 
 
       Wat is er deze week gebeurd? 
 

- Graven en zand storten. 
 
       Wat gaat er gebeuren? 
 

- Snoeien. De takken op een berg zodat we op een later moment kunnen snipperen.   
   

- De wadi’s uitpeilen en de folie erin graven. Ook de pijler van de brug wordt aangelegd. 
 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Ouderschenkingen-Stichting-Vrienden-van-Pallas.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Beleef-de-Nacht-van-Cultuur.pdf

