
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 13 jan.  –  vrijdag 17 jan. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole 

MR bijeenkomst, 19.30 u 

   werkplaats 

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

maandag 20 jan.  –  vrijdag 24 jan. maandag 27 jan.  –  vrijdag 31 jan. 

di 21 jan.   ouderavond groep 4 

do 23 jan.  ouderavond groep 3 

vrij 24 jan.  werkplaats 

vrij 31 jan.  inloop dag 

vrij 31 jan.  werkplaats 

 

 

 

 

 

 

Driekoningenspel 

 

Vrijdag 10 januari, 19.30 uur 

(voor kinderen vanaf groep 6, ouders en belangstellenden) 

In de aula, duur: ongeveer 60 minuten 

Er is geen opvang aanwezig. 

 

Het Driekoningenspel wordt geschikt geacht voor de kinderen vanaf groep 6, die het 

verhaal in de klas al beleefd en besproken hebben. Hierin is het volgende te zien: 

  

De dramatische bedreiging van dit Licht in het Driekoningenspel door Herodes en zijn 

handlangers, geïnspireerd door de duivel. 
 

 

 

 

BoekenSnoeper 

 

De Boekensnoeper is tijdelijk gesloten. 

Er gaat binnenkort heel hard gewerkt worden aan een BOS (Bibliotheek Op School). 

Dat betekent dat we enorm veel nieuwe boeken zullen krijgen. Ook gaat de 

Boekensnoeper een nieuwe uitstraling krijgen.  

Biebboeken kunnen nog wel ingeleverd worden bij de klassenleerkrachten. 

Waarschijnlijk zullen we na de carnaval weer de deuren openen! 

 

Groeten, het Boekensnoeperteam 

 

 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 13 januari, worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 

 

 
 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda  

- Tommie van der Plas 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Martha 

- Nova Butela 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 18 – 9 januari 2020 
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Van de schoolleiding 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen 

We werken met een zgn. spaarsysteem. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt per kind 

per jaar € 10 door de ouders gespaard. 
Over de totale basisschoolperiode wordt dat dus 6 x 10 = € 60 per kind. 
De uitgave per jaar is echter verschillend. In de lagere klassen besteden we een lager 

bedrag aan schoolreisjes. In de hogere klassen zijn de schoolreisjes en kampen een stuk 

duurder. U spaart dus eigenlijk voor een duurdere uitgave in de hogere klassen. Veel 

ouders vinden het namelijk niet prettig om in de hogere klassen in één keer een hogere 

uitgave te doen. Vandaar het spaarsysteem.  

 

Uw kind krijgt binnenkort een envelop, met zijn/haar naam erop, mee naar huis met het 

verzoek daar de 10 euro in te doen en dichtgeplakt aan de leraar van uw kind af te 

geven. 

 

Hoe wordt het geld geïnd? 

De bijdrage van 10 euro wordt geïnd door de groepsleraar op maandag 27 januari a.s. 

 

 

 
 

 

MR bijeenkomst  

 

Volgende week, maandag 13 januari, 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 
 

 

 

Bibliotheek Helmond-Peel 

 

Klik hier voor nieuws van de bibliotheek Helmond-Peel. 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/MR-bijeenkomst-13-januari-2020.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Nieuwsbrief-bibliotheek-Helmond-Peel.pdf

