
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   4 november – vrijdag 8 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

luizencontrole 

MR vergadering 

 

 stakingsdag onderwijs informatieavond werkplaats 

 

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

maandag 11 november – vrijdag 15 november maandag 18 november – vrijdag 22 november 

ma 11 nov.  Sint Maarten 

do 14 nov.  ouderavond groep 6 

vrij 15 nov.  werkplaats 

 

wo 20 nov. groepenpresentatie gr. 3 – 5 – 7  

vrij 22 nov. kennismakingsochtend nieuwe ouders 

vrij 22 nov. werkplaats 

 

 
 

 

 

Reminder Jaarmarkt 

 

Aanstaande zondag is het zo ver: De Jaarmarkt van 10:30 tot 15:00 uur 

Kinderen, ouders en vele anderen zetten zich hard in om er zondag een mooie dag van te 

maken. Dat is fijn. 

De jaarmarkt is dit jaar voornamelijk binnen en zowel beneden als boven zijn kraampjes 

en activiteiten. 

 

Nog éénmaal wat nuttige informatie omtrent deze dag: 

 

 De poppendokter heeft spreekuur van 11:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 14:30 uur 

 De poppenkast (voor peuters en kleuters) is om: 11:15 -  12:45  -  13:30 uur 

 De kinderen kunnen een pompoen kopen à 1 euro (!!!!!) bij de kraam van Tuinderij 

de Antoniushoeve, bij de ingang van de school. Daarvan wordt ook nog eens een 

groot deel van de opbrengst gedoneerd aan school. (De grote pompoenen hebben 

andere prijzen) 

 Voor alle keukenprinsen en prinsessen: De restaurantgroep wordt ook heel blij van 

hartige bijdragen, omdat zoet vaak de overhand heeft. Denk aan hartige taart, 

kippenpootjes, gehaktballetjes, salade pasta, soep, etc. Ook glutenvrij, vegetarisch of 

veganistisch wordt gewaardeerd. 

 Er zijn hele leuke kraampjes met mooie handgemaakte producten. 

 Het Rad van Fortuin kan nog wat knutsel kado’s gebruiken. We kregen de vraag of de 
‘kadootjes’ moeten worden ingepakt. Antwoord: nee, de kids mogen zien welk 

kadootje ze uitkiezen. 

 Er zijn hele leuke kinder-knutsel-activiteiten die je met een strippenkaart kan doen. 

Die strippenkaart kost 2,50. Dan heb je  5 activiteiten. Je kan er ook mee naar het 

Rad van Fortuin of een boekje uitkiezen van de boekenkraam die boven is. 

 De loterij is ook zeker niet mis jaar. De verschillende prijzen zullen gedurende de dag 

tentoongesteld staan bij de entree naar de aula. Om 15 uur is de trekking. 

 Het gaat goed met de kledingkraam, we zijn al begonnen met sorteren. het wordt 

een flinke kraam dit jaar. Alvast hartelijk dank voor alle donaties.   

Kleding vanaf maat 122 is wat minder gebracht tot nu toe, dus heb je nog wat leuks 

en nets en schoons liggen. Het is heel welkom. Morgen is de laatste dag dat je het in 

kan leveren. 

Groeten,  

De jaarmarktcommissie 

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 10 – 31 oktober 2019 
  

 

 

 
  



 

 

 

Hulp voor restaurant op jaarmarkt 

 

Met jullie hulp hebben we op onze jaarmarkt een restaurant met soep, tosti’s, wafels, 

pizza’s en allerlei andere zoete- en hartige baksels en kooksels. Dat is fijn, want op die 

manier kunnen we school een mooie opbrengst overhandigen waarvoor zij voor onze 

kinderen weer mooie dingen kunnen doen. Maar, er is nog wat hulp nodig.  

 

Wat kun je doen? 

1. Thuis iets lekkers bakken of koken.   

2. Meehelpen in het restaurant tijdens een dagdeel  

(dagdelen zijn van 10-13 uur en van 12-15 uur) 

 

Dus wil je iets bakken/koken en/of kun je meehelpen? Super Fijn! 

Schiet ons aan op het schoolplein of stuur een appje of mailtje (Imke: app: 06-12836868 

of mail: imkevaneijk@hotmail.com). Je kunt het ook doorgeven via je klassenouder.  

 

Als je komt helpen in het restaurant... 

De kooksels en baksels kunnen tussen 9.30 en 12.00 uur aangeleverd worden bij het 

restaurant in de aula. Op dit moment hebben we vooral aanmeldingen voor zoete 

baksels. Dus als er mensen zijn die hartige baksels of kooksels willen maken. Dat zou 

geweldig zijn. 

 

De mensen die ons al hebben doorgegeven dat ze komen helpen in het restaurant, 

verwachten we op het afgesproken tijdstip (ochtend: voor 10.00 uur of middag: om 12.00 

uur) in de aula. Daar ligt een schortje voor je klaar...  Alvast bedankt! 

 

Groetjes,  

Janneke (moeder Marnix), Miranda (moeder Dirkje) en Imke (moeder Kai en Jelle), gr. 4 

 
 

 
 
 

 

Waldorf 100  

 

Afgelopen maandag vierden we met elkaar de 100e verjaardag van de vrije school.  

Het was een feestelijke dag voor de kinderen die meteen begon met een reisje met de 

bus! In het Parktheater zagen de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 een voorstelling 

over het Zigeunermeisje. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 deden workshops en 

zongen rond het middaguur in het duizendkoppigkinderkoor!!  

Op school teruggekomen aten de kinderen in de klas of gezamenlijk in de zaal en sloten 

de dag af in de klas. Ik wil hierbij alle ouders die geholpen hebben deze dag van harte 

bedanken voor hun hulp!! Maar ook de ouders die in de voorbereiding en na afloop 

hebben geholpen: dank jullie wel. 

 

Ook wil ik onze sponsoren van  

Ekoplaza Helmond en Appelboer Jurrius 

heel hartelijk bedanken voor de gezonde 

traktaties die zij ons gaven!! 

 
 

         

      

Namens de organisatie, juf Hendrikje 
 

 
 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 4 november, worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 

 

 
 

mailto:imkevaneijk@hotmail.com


 
 

 

 

Staking 6 november 2019 

 

De leraren van onze school gaan aan deze stakingsdag van woensdag 6 november zeker 

deelnemen. Dat betekent dat de school gesloten is en dat de kinderen niet naar school 

kunnen. Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

Deze foto kwamen we tegen in een mailbericht aan alle vakbondsleden van de Algemene 

OnderwijsBond. Toch bijzonder om onze eigen collega’s in de frontlinie te zien van een 
van de vorige stakingsbijeenkomsten. 

 
 

 
 

 

Opendeur halfuurtje  

 

Dinsdag 5 november en donderdag 7 november van 8.45 – 9.15 uur is er een  

opendeur halfuurtje in de kleuterklassen.  

 

Peuterouders kunnen na het wegbrengen van hun kindje even een kijkje nemen hoe het 

er in de kleuterklas aan toegaat.  

 

 

 
 

 

Info avond 

 

Kom donderdag 7 november van 20.00 – 22.00 uur kijken wat kinderen op onze school 

doen, leren en maken.  

 

Laat je verrassen! 

 

Als u wilt kunt u zich aanmelden via de e-mail (info@vrijeschoolpeelland.nl) of per 

telefoon (0492-547628). 

 

Het is fijn als ouders vrienden/bekenden er van laten horen, keer op keer blijkt dat mond 

op mond reclame toch het allerbeste werkt. 

 

  
 
  

 

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   

  

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Brief-staking-6-november-2019.pdf
mailto:info@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl


 

 

 

Over kwaliteitszorg 

 

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Alle Pallas scholen willen dat systematisch doen. 

Daarbij stellen zij zichzelf regelmatig de volgende vragen: 

1. Wat willen we voor een school zijn? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen van ons              

 onderwijs verwachten? 

2. Hoe maken we dat zichtbaar? Doen we wat we beloven?  

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 

4. Welke aspecten willen we verbeteren? Hoe pakken we dat aan? 

 

De vragenlijst voor ouders 

Eén keer in de vier jaar hebben we als school de verplichting om met een nieuw 

schoolplan te komen. Daarin verwoorden we onze ambities en voornemens voor de 

komende vier jaar om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In verband met het 

opzetten van een nieuw schoolplan is het daarom belangrijk te weten hoe anderen tegen 

de school aankijken en wat ze vanuit hun positie van de school verwachten. Te denken 

valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een review bezoek 

door andere Pallas scholen en de mening van ouders. Voor de ouders willen we dat 

mogelijk maken middels een vragenlijst. De resultaten van die vragenlijst hebben een 

inspirerende invloed op de vorming van het nieuwe schoolplan en het verwoorden van 

concrete toekomstige ambities. 

 

Wat kunt u nu praktisch verwachten? 

- De vragenlijst wordt door de begeleidingsdienst voor vrijescholen uitgezet (voor alle 

Pallas scholen) 

- Alle ouders worden via Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen (BVS) gemaild met 

daarin een link naar de vragenlijst.  

- De vragenlijst wordt rond 4 november naar de ouders gestuurd. 

- Alle emailadressen die de school ter beschikking heeft gesteld (wat wettelijk 

toegestaan is) worden eenmalig voor deze vragenlijst gebruikt en daarna verwijderd.  

- Belangrijk is dat zo veel mogelijk ouders de vragenlijst invullen om een breed beeld 

te krijgen. 

Hans Dekker 

 
 

 
 
 

 

MR vergadering  

 

Maandag 4 november 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  

 
 

 

 

Werkavond kleuters 

 

Wij willen u laten weten dat de werkavond (stond gepland op maandag 18 november)  

dit jaar niet door zal gaan. We kiezen er dit jaar voor dat Sinterklaas een cadeau aan de 

hele klas geeft, in plaats van dat elk kind iets krijgt voor thuis.  

De kleuterleerkrachten 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/10/MR-bijeenkomst-4-november-2019-agenda.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl

