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Agenda:   30 september – vrijdag 4 oktober 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 ouderavond groep 7, 
20.00 uur

start 
Kinderboekenweek

 Groepenpresentatie, 
gr. 4 - 6 – 8 
 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 
maandag 7 oktober – vrijdag 11 oktober maandag 14 oktober – vrijdag 18 oktober 
ma 7 okt.  GMR 
di 8 okt.   overleg klassenouders 
wo 9 okt.  probeer-speelochtend 

 
 

 

 

 

 
Onderweg naar Waldorf100!  
 
Nog even en dan is het zover. Op 28 oktober vieren de vier vrije scholen in de regio 
Eindhoven-Helmond in het Parktheater het 100-jarig bestaan van het wereldwijde 
vrijeschoolonderwijs. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.  
Ditmaal over een sprookjestheater en een 1000-koppig koor… 
 
Klik hier voor meer informatie over de feestdag. 
 
 

 
 

 
Alle hulp nodig voor Jaarmarkt op 3 november 
 
De Jaarmarkt kan niet bestaan zonder de hulp van ouders. Daarom hopen we dat jullie 
in groten getale komen helpen om er een succes van te maken. 
Dit is heel belangrijk, want de markt is het uithangbord van onze school. Bovendien 
komt de opbrengst ten goede aan het onderwijs en een aantal goede doelen. 
Vanaf komende maandag hangen er intekenlijst om je op te geven als ondersteuning bij 
de Jaarmarkt. 
 
Waar hangen de lijsten? 
- aan de kleuterkant, op het bord tegenover de klas van juf Gerda 
- bij de ingang van groep 3 t/m 8 
 
Voor degene die al hebben aangegeven mee te willen helpen: het zou het fijn zijn 
wanneer je je alsnog inschrijft op de intekenlijsten. 
 
Waar kun je mee helpen? 
 
Vrijdag 1 november hebben we handjes nodig om alles klaar te zetten: 
- sjouwen 
- versieren 
- klaarzetten 
 
Na schooltijd: vanaf 12:30 en/of 14:30 uur. 
 
Kinderen kunnen samen blijven spelen op het schoolplein terwijl ouders nog even 
helpen. 
 
Sommige dingen kunnen al tijdens schooltijd worden gedaan tussen 8:30 en 12:30 uur. 
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https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Waldorf100-.pdf


 
Zondag 3 november van 10:30 tot 12:45 uur of van 12:45 tot 15:00 uur hebben we 
hulp nodig bij: 
- Knutselactiviteiten 
- Restaurant  
- Kraampjes 
- Rad van Fortuin 
- Algemeen 
 
We vragen hulp voor de eerste helft óf voor de tweede helft van de dag. Zo zal de 
wisseling van de wacht overzichtelijk zijn. En er zal voldoende tijd over zijn om met je 
kind op de jaarmarkt rond te lopen. 
 
Zondag 3 november na 15:00 uur hebben we hulp nodig bij: 
- opruimen 
 
Alvast bedankt! 
 

 

 

 
Oproep: zelfgemaakte kado’s voor Rad van Fortuin op de Jaarmarkt 
 
Wat is het Rad van Fortuin? 
Het bekende wiel met cijfers waar kinderen aan mogen draaien. Hoe hoger het getal, 
hoe mooier het kado wat ze mogen uitkiezen. Het is elk jaar weer dringen om aan het 
rad te mogen draaien. 
 
Wat zijn de kado’s? 
Als het maar zelf is gemaakt: tasjes, kerstversiering, sieraden, spelletjes, poppetjes, 
vogelhuisjes, onderzetters, knuffels, decoratie, kaarsenhouders, autootjes, vliegtuigjes, 
gepersonaliseerde t-shirts, mutsen, sjaals, dromenvangers, 
opbergpotjes, opbergdozen, placemats, bloemenpotjes, etc. 
 
Wie maken die kado’s? 
Het is de bedoeling dat alle ouders/verzorgers per kind 3 kado’s maken. Uiteraard mag 
je je kind daarbij betrekken, zolang het maar een aantrekkelijk hebbedingetje wordt. 
Opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurmannen buurvrouwen mogen ook helpen. 
 
Wanneer en waar mogen de kado’s worden ingeleverd? 
Vanaf maandag 7 oktober staan er dozen klaar in de bieb tegenover groep 3. 
 

 

 

 
Schoolhandbaltoernooi 
 
Op donderdag 17 oktober 2019 houden wij ons jaarlijks handbal toernooi, ditmaal in 
Sporthal De Braak. Maak samen met je vrienden een team van 6 tot 9 personen en 
schrijf je in. Jullie zorgen voor een begeleider, wij zorgen voor een coach die jullie team 
tijdens het toernooi zal helpen en coachen.  
 
Tijdens het toernooi kun je ook deelnemen aan de “Wie gooit het hardst wedstrijd”.  
Er staat een handbalgoal met een snelheidsmeter waarmee we de snelheid van de bal 
kunnen meten. Voor degene die de hoogste snelheid gooit is er per leeftijdscategorie 
een prijsje te winnen. Klik hier voor meer informatie. 
 
Ook kun je voor het toernooi met je team trainen op de toernooi trainingen. Hiervoor 
kun je je aanmelden op www.sjorssportief.nl  
Deze trainingen zijn op woensdagmiddag 2 okt. en 9 okt. van 16.00-17.00 uur op het 
Swiftveld (Barentzpark 1).  
 
Schrijf jij je ook in?! 
 
 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Schoolhandbaltoernooi-2019.pdf
http://www.sjorssportief.nl/


 
 

 

 
Ben jij een SaltoTopper? 
 
CTO Zuid zoekt samen met 6 sportbonden kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar die  
 
 
graag salto’s maken. Binnen, buiten, op de fiets, op een trampoline, noem maar op. 
Nienke Nijenhuis, manager van CTO Zuid: ‘Kinderen die overal en nergens springen met 
een skateboard of de gekste dingen op een trampoline of de rand van een zwembad 
doen. Dat zijn namelijk kinderen die we kennis willen laten maken met onze 
gymnastische sporten: Freerunnen, BMX Freestyle, Schoonspringen, 
Trampolinespringen, Turnen en Kunstrijden.  Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand 
heel graag salto’s maakt, maar er nog nooit over nagedacht heeft dat schoonspringen 
iets voor hem of haar is. Door middel van clinics en gesprekken met topsporters uit 
deze sportdisciplines, maken we de verbinding met de sportbonden en de lokale 
verenigingen. En wie weet kunnen we zelfs al talentvolle kinderen identificeren die in 
kunnen stromen in een van onze eigen talentenprogramma’s én vinden we misschien 
wel de nieuwe Inge Jansen (onlangs Europees kampioene schoonspringster geworden). 
 
Klik hier voor de flyer. 
  
 
 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/SaltoTopper.pdf

