
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 25 nov. – vrijdag 29 nov. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  Probeer - speelochtend   

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

maandag 2 dec. – vrijdag 6 dec. maandag 9 dec. – vrijdag 13 dec. 

ma 2 dec.  Adventstuin 

wo 5 dec.  Sinterklaas 

vrij 6 dec.  Studiedag, alle kinderen vrij 

ma 9 dec.  2e Advent 

do 12 dec.  Paradijsspel 

 
 

 
 

 
 

 

 

Advent 2019 

 

Aan alle kinderen en ouders, (kleuters en de groepen 3 t/m 8) 
 

Groepen 3 t/m 8 

Hierbij willen wij jullie vragen om op vrijdag 29 november wat takjes kerstgroen mee 

naar school te nemen (let op: takjes groen niet langer dan 30 cm). Met dit groen maken 

wij die middag het ‘Adventstuintje’ of de ‘Adventsspiraal’ die tijdens de weekopening 
op de eerste maandag van Advent gelopen gaat worden door de kinderen van groep 3. 

Het groen mogen jullie meteen aan het begin van de dag in de zaal brengen. Bij de 

nooduitgang is het verzamelpunt (op de grond). 

Alle bosjes bij elkaar vormen dan op vrijdagmiddag een mooi en vol geheel voor de 

kinderen van groep 3. De kinderen uit de andere groepen lopen op de eerste maandag 

van advent misschien ook nog wel hun weg door het tuintje van al dat groen. 

Op maandag 2 december vanaf 12.30 uur kunnen de ouders die dat willen het groen 

ophalen om er zelf thuis nog kerststukjes of kransen van te maken.  

De appels, kaarsjes en sterren worden vanuit de leerkrachten geregeld. 
 

Kleuters 

De kinderen nemen op vrijdag 29 november, een kinderhand vol, dennen, sparren, 

kerstgroen mee naar school waar het verzameld wordt in een grote doos in de gang 

van de kleuters. Na school wordt met dit groen het ‘Adventstuintje’ door de 
hulpouders en de leerkracht gemaakt zodat de kinderen het op maandag kunnen 

lopen. Ook de kleuterouders kunnen op 2 december na school (12.30 uur) het groen 

ophalen om thuis te gebruiken.  

De appels, kaarsjes en sterren worden vanuit de leerkrachten geregeld. 

 

Dus: alle kinderen!!! vrijdag 29 november meenemen: een handzaam bosje groen 

(dennen, sparren). Kleuters nemen het mee de klas in. Groep 3 t/m 8 brengen het in de 

zaal. 
 

Kleuters en groepen 3, 4, 5 

Op maandag 2 december lopen de kinderen het Adventstuintje. We willen jullie met 

klem vragen de kinderen op deze dag geen rokjes of jurken aan te doen en de kinderen 

te kleden in zoveel mogelijk katoen of wol. Geen synthetische kleding.  

En haren vast, geen losse haren i.v.m. het brandgevaar!!  

Heel veel dank alvast voor jullie bijdrage. 

Hartelijke groet, de leerkrachten 
Klik op onderstaande link voor liederen 

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/donker-is-de-aarde-2-3st/ 

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/het-lied-van-de-kaarsen/ 

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/maria-die-zoude-naar-bethlehem-gaan-1-1st-piano/ 
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Dringende oproep aan alle ouders  van Vrije School Peelland  

 

Op zaterdag 30 november van 8.30 tot 16 uur is het de bedoeling dat de laatste grote 

beplantingstap gezet gaat worden.  

Voor bijna 4000 euro planten zijn er voor die dag besteld. Maar er hebben zich nog 

maar 2 mensen specifiek voor deze dag aangemeld. Dat is helaas nog veel  te weinig.  

Met name wat mannelijke menskracht is 

nodig voor het planten van de overige 

beukenhaag, en van de fruitboompjes. 

10 tot 12 ouders zijn minimaal nodig om 

alles geplant te krijgen…….. 
Herhaalde en dringende oproep om je 

alsnog aan te melden!!!! bij mij 

s.vandenheuvel@vrijeschoolpeelland.nl  

of bij je eigen  leerkracht. 

 

Sjaak van den Heuvel 

 

 

 

 

Bedankje jaarmarkt 

 

’s Morgens om half elf gingen de deuren van de jaarmarkt open en al snel was het 
gezellig druk. Het is een hele fijne dag geweest met een prachtige opbrengst van 

 ± 3750 euro. 

 

Het restaurant heeft non-stop op hoge toeren gedraaid en we willen graag iedereen 

bedanken die wat heeft gebakken en gekookt. We hebben veel positieve reacties 

ontvangen. Er zijn nog een paar potten, pannen, schalen niet mee terug gegaan naar 

huis. Die liggen nog in het keukentje. 

 

Ook willen we alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun bijdrage bij de activiteiten, in 

het restaurant en bij het opbouwen en afbreken van de jaarmarkt. Zonder jullie had 

deze dag nooit zo kunnen verlopen, BEDANKT! 

 

Het Rad van Fortuin had prachtige kado’s. Er waren zelfs mensen die er iets wilden 
kopen. Dat is een groot compliment. Ook daarvoor hartelijk dank. 

 

Tot volgend jaar, 

Leontien, Rianne, Manon, Marjolein, Joosje, Barbara, Imke, Janneke en Lizz 

 

 

 

 

Administratie 

 

Komende week is de administratie aanwezig op maandag – woensdagochtend en 

vrijdag. De PeellandKoerier verschijnt in die week op vrijdag. 

 

Jacolène van Aerle 

 

 

 

Studiedag 

 

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

mailto:s.vandenheuvel@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ondernemersadministratie.nl/wp-content/uploads/2016/07/administratie-740x393.png&imgrefurl=https://www.ondernemersadministratie.nl/steeds-meer-ondernemers-maken-facturen-smartphone/&docid=hQDXMJlsy4UB2M&tbnid=WTnExJMAs6K8XM:&vet=10ahUKEwj2w-r-4rHZAhXMLVAKHW-2AooQMwhmKCAwIA..i&w=740&h=393&bih=959&biw=1920&q=administratie&ved=0ahUKEwj2w-r-4rHZAhXMLVAKHW-2AooQMwhmKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Kerstvakantie Jibb+ 

 

De wintermaanden zijn gezellig en knus. Maar de hele dag binnen zitten is natuurlijk 

niks! Gelukkig organiseert Jibb+ in de kerstvakantie weer superleuke activiteiten voor 

jou! Denk aan schaatsen, rugby, freerunnen, CrossFit Kids en koken met Jessie. Voor de 

kleinste kinderen is er van alles te doen, denk aan Ouder-Kind Yoga of kleuterhandbal. 

Onze Junior Jibb+ers organiseren ook een activiteit, namelijk de Family Games. Naast 

dit zijn er nog veel meer andere leuke activiteiten om aan deel te nemen in de 

kerstvakantie. Geen enkele reden om stil te zitten dus!  

 

Schrijf je snel in zodat je zeker bent van jouw favoriete activiteit! 

Klik hier voor meer informatie. 

Aanmelden kan vanaf 2 december 2019 via www.jibbplus.nl. 

 

Tot in de kerstvakantie!  

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Jibb-Kerstvakantie-2019.jpg
http://www.jibbplus.nl/

