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Agenda:   28 oktober – vrijdag 1 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Waldorf 100    start werkplaats 

 

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

maandag 4 november – vrijdag 8 november maandag 11 november – vrijdag 15 november 

ma 4 nov.  luizencontrole 

ma 4 nov.  MR vergadering 

do 7 nov.  informatieavond 

vrij 8 nov.  Werkplaats 

 

ma 11 nov.  Sint Maarten 

do 14 nov.  ouderavond groep 6 

vrij 15 nov.  werkplaats 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

 

Op maandag 28 oktober gaan we met alle kinderen van onze school naar het Parktheater 

voor het grote feest. Een aantal kinderen zal daar een workshop "film maken" gaan 

volgen. Zij gaan een verslag van de dag maken en het kan zijn dat er kinderen op de film 

komen. De mogelijkheid bestaat dat deze film op de websites van de deelnemende 

scholen te zien zal zijn. Als je het als ouder níet goed vindt dat je kind op de film komt, 

geef dat dan, zo snel mogelijk, door aan: vsp@vrijeschoolpeelland.nl dan zal je kind op 

deze dag een polsbandje krijgen waarmee de wensen voor iedereen duidelijk zijn.  

Alvast hartelijk dank! 
 

 

 

 

Informatie over de werkplaats 

 

De werkplaats gaat volgende week weer van start. We willen u kort informeren over de 

indeling en de tijdsduur van de workshops. De workshops duren één uur. We merkten dat 

anderhalf uur een te lange spanningsboog was voor de verschillende workshops. Verder 

zijn de periodes verdeeld over het jaar (3 x 4 weken en 1 periode van 3 weken met een 

gezamenlijke presentatie). De juiste data kunt u vinden op de jaarkalender, en zeker ook 

op de kalender van de website. Zoals u weet zijn de workshops vooral gericht op 

dienstbaar zijn naar andere mensen of andere workshops. 

Zo maakt de handwerkgroep, naast herstelwerkzaamheden, veel mooie spulletjes om in 

de kennismakingstasjes voor nieuwe ouders te doen (vingerpoppetjes of armbandjes of 

pittenzakjes). In de afsluitende periode is er ruimte voor sommige workshops om te 

vertellen over hun ervaringen en evt. wat te laten zien of horen in een presentatie. Over 

de presentatie hoort u te zijner tijd meer. Voor de muziekgroepjes willen we de ouders 

een aanbod doen om in de tussenliggende periode de mogelijkheid te bieden om 

muzieklessen te blijven volgen. Binnenkort krijgt u daar meer informatie over. 
 

 

 

 

Staking van 6 november 

 

Zoals al eerder aangekondigd gaan we op 6 november actief meedoen aan de staking.  

 

Samengevat gaat het hierom: 

- De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem 

- De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep. 

- Minister Slob heeft op 23 augustus 2019 kenbaar gemaakt geen middelen 

beschikbaar te stellen voor structurele oplossingen. 

 

Klik hier voor meer informatie. 
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Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda 

- Noud van de Kerkhof 

 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Katinka 

- Matz Savenije 

- Tino van Dongen 

 

In groep 3 bij meester Ronnie 

- Laia van Genechten 

 

In groep 5 bij juf Annamarie 

- Ariana van Genechten 

 

 
 

 

Poppendokter op de jaarmarkt  
 

Voor alle poppen en knuffel liefhebbers; er is een poppendokter op de jaarmarkt.  

Neem je je zieke pop of knuffel mee zondag 3 november? 

 

Is je pop of knuffel niet ziek maar helemaal kapot, en je bent er erg aan gehecht?  

De dokter kan hem naar chirurg Leontien doorverwijzen.  

Let op, er is dan wel een wachttijd tot minstens half december. 

 

 

 
 

 

Knutsels voor het Rad van Fortuin 
 

We vragen alle ouders 3 knutsels per kind te maken. Het zijn de kadootjes voor het rad 

van fortuin. De mand is helaas nog niet zo vol.  

Hij staat beneden in de bibliotheek om het hoekje, tegenover de klas van groep 3. 
 

Inspiratie nodig? 

Tasjes, kerstversiering, sieraden, spelletjes, poppetjes, vogelhuisjes, onderzetters, 

knuffels, decoratie, kaarsenhouders, autootjes, vliegtuigjes, gepersonaliseerde t-shirts, 

mutsen, sjaals, dromenvangers, opbergpotjes, opbergdozen, placemats, bloemenpotjes.  

 

 

 

Hulp voor tijdens, na de jaarmarkt 3 november 2019 

 

Er heeft zich hier en daar wat hulp aangemeld. Maar, we hebben nog niet genoeg. 
 

Je mag je melden via: 

 

- mail: barbaraeijmans@hotmail.com 

- app: 06-83290890 

- inschrijven op de lijsten in school bij de kleuters of de ingang voor groep 3-8 

 

Waar kunnen we nog hulp gebruiken: 

 

1.  Hulp bij het opbouwen vrijdag 1 november vanaf half 3?  

  Als we 10 mensen hebben zijn we in een half uurtje klaar. 

2.  Hulp bij het opruimen  

 Wie kan er zondag 3 november nog een uurtje langer blijven om te helpen opruimen. 

Het is gezellig, er is eten, en vele handen maken licht werk. 

 Het is niet alleen sjouwen maar ook slingers opruimen, kleding sorteren en weer 

opruimen en al dat soort dingen. 

3. 3.  Hulp in het Restaurant op de dag zelf 

  We hebben een ochtend shift van 10 - 13 uur en een middag shift van 12 - 15 uur. 

4.  Hulp bij het Rad van Fortuin en de knutselactiviteiten. 
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Vragen over de jaarmarkt 
 

Vaak krijgen we dezelfde vraag, hier volgen de meest voorkomende.  

Meteen ook een paar reminders: 

 Wanneer kunnen we de baksels inleveren? 

 Graag voor of bij aanvang: 10:30. Maar kom je iets later, is dat geen probleem, geef 

het dan wel even door aan Imke 06-12836868. 

 Mag mijn buurvrouw neef of opa ook mee? En wat kost het? 

  Iedereen is welkom, zeg het voort zeg het voort, de entree is gratis. 

 Wat gebeurd er met de opbrengst? 

 Die gaat voor een deel naar een goed doel. Dit jaar naar een project met een Waldorf 

school op de Filipijnen waar juf Hendrikje aan verbonden is. Hier zullen we later 

uitgebreid op terug komen. Een ander deel is voor school, oor onze eigen kinderen. 

Dat ze met goede materialen en gereedschap mogen werken bijvoorbeeld. 

 Wanneer kunnen we de kleding inleveren? 

 Dit kan pas vanaf donderdag 31 oktober. I.v.m. met het gebrek aan ruimte, de aula is 

namelijk t/m vrijdag in gebruik. 

 Mocht dat onmogelijk zijn en moet het toch eerder, spreek dan Barbara 06-83290890 

(Keet gr 4 en Kick gr 3) of Marjolein 0653368055 (Pepijn gr 3 en Roos gr 7) even aan 

op het schoolplein of via de mail of app. 

 

 

 

Vacature bestuursondersteuner stafbureau Pallas 
 

Stichting Pallas zoekt een enthousiaste, vrolijke en energieke  

bestuursondersteuner voor 32 uur per week (0,8 fte).  
 

Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 

Symposium ‘Gezondmakend Onderwijs’ 
 

Vrijdagavond 15 en zaterdag 16 november 2019 

Theaterzaal Geert Groote College, Fred Roeskestraat 84 in Amsterdam. 
 

Graag informeren wij u over het twaalfde en laatste Symposium  

‘Gezondmakend Onderwijs’ dat op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 november 2019 wordt 
gehouden in Amsterdam. 
 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Lezing AntropoSana Eindhoven  

 

AntropoSana Eindhoven heeft op 21 november 2019 van 20.00 tot 22.00 uur, weer een 

lezing op de planning staan. 

Deze keer het onderwerp "Grote kracht bij kleine kwalen" - door Toke Bezuijen. 
 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

De 12 heilige nachten 
 

Twee bijeenkomsten vóór en na de heilige nachten met Peter Evers. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Motorisch Remedial Teaching 
 

Jibb + Extra lessen zijn speciaal bedoeld voor minder vaardige kinderen. Dit zijn kinderen 

die moeite hebben met de gymlessen op school of bij de sportlessen binnen een 

vereniging. Wij gaan in groepsverband aan het werk, waarbij we aandacht hebben voor 

zelfvertrouwen, uitdagingen, samenwerken en plezier in bewegen. 

Klik hier voor meer informatie. 
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