
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 11 november – vrijdag 15 november 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Sint Maarten   ouderavond groep 6 werkplaats 

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

maandag 18 nov. – vrijdag 22 nov. maandag 25 nov. – vrijdag 29 nov. 

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

vrij 22 nov. kennismakingsochtend nieuwe ouders 

vrij 22 nov. werkplaats 

 

wo 27 nov. probeer speelochtend 

 

 

 

 

Viering van Sint Maarten, maandag 11 november 2019 

 

Vooraf: vanaf vrijdag 8 november 

 De kinderen nemen een pompoen of knol mee naar school. Let op: hol de pompoen 

of knol niet thuis uit, dat doen we maandag 11 november op school in de klas. Wel 

een stervormige deksel uitsnijden (zie afbeelding) 

 

 De kinderen nemen gereedschap mee naar school om de pompoen of knol uit te 

hollen en figuren uit te snijden. Denk hierbij aan: een lepel, een mesje en een 

appelboor. Graag alle gereedschap voorzien van de naam van uw kind.  

 

In het schoolwinkeltje zijn voor 5 euro gutsjes te koop om de pompoenen mee te 

versieren.  

 

In de ochtend van maandag 11 november 

 De kinderen van de groepen 6 en 7 helpen de kinderen van de groepen 3 en 4 voor 

de kleine pauze met het uithollen van de pompoenen en knollen. De kinderen van 

groep 5 hollen op een nader te bepalen tijdstip zelf hun pompoen uit. De kinderen 

van groep 8 maken soep van het uitgeholde materiaal. 

 De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan na de kleine pauze zingen met het koor 

bij het verzorgingshuis Keyserinnedael in Helmond. Na terugkomst gaan de kinderen 

van groep 8 helpen bij de kleuters en eten de groepen 3 t/m 7 soep.  

 

In de avond van maandag 11 november 

Onderstaand het avondprogramma voor de groepen 1 t/m 5.  

Er is geen programma in de avond voor de groepen 6 t/m 8. 

18:00 uur  De kinderen van de groepen 1 t/m 5 verzamelen zich op school.  

    De  kleuters gaan met hun ouders naar de klas. De kinderen van de 

groepen 3 t/m 5 lopen zelf naar hun klas om de eigen pompoen of knol op 

te halen. 

18:10 uur  Vertrek van de optocht van de groepen 3 t/m 5. De kinderen van groep 3 

lopen onder begeleiding van een kind uit groep 5. De kinderen van groep 

4 lopen met hun eigen groep. Er lopen geen ouders als begeleiding mee in 

de optocht. Wilt u toch meelopen dan verzoeken wij u vriendelijk achter 

aan te sluiten en de stilte te bewaren en geen foto’s te nemen. Voor de 
ouders die niet meelopen is er rond de vuurkorf op het schoolplein soep. 

Graag zelf een kom en lepel meenemen. 

18:25 uur  Sint Maarten verschijnt op het veld van boer Kuypers voor de kinderen 

van de groepen 3 t/m 5. 

18:30 uur  Vertrek van de optocht van de kleuters. 

18:45 uur  Sint Maarten verschijnt op het veld van boer Kuypers voor de kleuters. 
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18:50 uur  Terugkomst op school van de groepen 3 t/m 5. De kinderen gaan naar de 

aula waar meester Ronnie een verhaal vertelt. 

19:10 uur  Einde van het verhaal. De ouders mogen hun kinderen in de aula ophalen. 

Wie nog niet is opgehaald wacht tot uiterlijk 19:15 uur en gaat zelf op 

zoek naar zijn/haar ouders. 

19:15 uur  Einde van de viering. 

 

 

 

Beste Ouder/Verzorger, 

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie 

voor Vrijeschool Peelland. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een 

kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor toneelrekwisieten 

voor onze school. 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. 

Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een 

mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons 

te sparen voor (doel van actie). Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al 

meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd! 

 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, 

terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat 

terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of 

gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor 

het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen 

voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht 

aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van 

deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de 

recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. 

Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de 

Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw 

kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en 

dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en 

niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl  Daarnaast vindt u hier nog meer 

informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook 

gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen. 

 

Klik hier voor de flyer. 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Annamarie Nel 

 

 

 

 

http://www.bag2school.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bags2school-flyer.pdf


 

 
 

 

Probeer speelochtend 

 

Woensdag 27 november is er een probeer speelochtend voor kinderen van 0 - 4 jaar en 

hun ouder(s). Je bent van harte welkom met je kindje tussen 9.30 en 11.00 uur. 

 

Kinderen kunnen deze ochtend lekker spelen en sfeer proeven met andere kinderen.  

 

De speelochtenden zijn gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden. 

 
  

 

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   

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen na de jaarmarkt.  

 

Na de jaarmarkt zijn er vooral keukenspullen blijven staan (zie foto). 

Deze spullen staan bij het keukentje in onze school. 

Gelieve deze z.s.m. op te halen bij de conciërge. 

 

 

 

mailto:m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl

