
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 18 november – vrijdag 22 november 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  groepenpresentatie  

gr. 3 – 5 – 7 

kennismakingsochtend 

nieuwe ouders 

 

werkplaats 

 

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

maandag 25 nov. – vrijdag 29 nov. maandag 2 dec. – vrijdag 6 dec. 

wo 27 nov. probeer speelochtend ma 2 dec.  Adventstuin 

wo 5 dec.  Sinterklaas 

vrij 6 dec.  Studiedag 

 

 

 

 

 

Over kwaliteitszorg 
 

Voor verreweg de meeste scholen zijn de vragenlijsten nu uitgezet en stromen de 

antwoorden binnen. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen, controleer dan even 

de spam box. Het kan daar soms in belanden. Indien u niets heeft ontvangen vragen wij 

u dit a.u.b. door te geven aan de administratie van onze school via de mail 

vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

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 

       PeellandKoerier  
 

nr. 12 – 14 november 2019 
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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. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen uiterlijk op maandag 18 november.  

Breng uw zakken alstublieft naar Groep 5 lokaal en help ons om samen een 

fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

Met vriendelijke groeten, Annamarie Nel 

 
 

 
 

 

Studiedag 

 

Vrijdag 6 december is een studiedag, de kinderen hebben deze dag geen school. 
 

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


 
  

 

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   

 

 

 

 

Workshop Planetariumklok 2020 

 

De workshop is in de Rudolf Steiner Educare, Zustersstraat 25 te Venlo op 

donderdagavond 12 december 2019 van 19.00 uur - 21.00 uur. 

 

Klik hier voor meer informatie. 
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https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Workshop-Planetariumklok-2020.pdf

