
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 3 febr. – vrijdag 7 febr. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

    werkplaats 

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

maandag 10 febr. – vrijdag 14 febr. maandag 17 febr. – vrijdag 21 febr.  

ma 10 febr. vanaf deze week 15 min. gesprekken halfjaarrapportage 

ma 10 febr. GMR 

di 11 febr.  broertjes & zusjes middag en avond 

wo 12 febr. studiedag, leerlingen gr. 3 t/m 8 zijn deze dag vrij 

vrij 14 febr. groepenpresentatie gr. 4 – 6 – 8  

 

ma 17 febr.  halfjaarrapportagegesprekken  

vrij 21 febr. carnaval, kinderen zijn vanaf 12.30 uur vrij 

 

 

 

 

 

Vrije School Peelland gaat staken! 

 

Dit heeft als consequentie dat onze school op: 

donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari dicht zal zijn. 

 

 
 

 

 

 

Informatie over de nieuwe Boom toetsen 

 

De komende weken nemen we weer de landelijke toetsen af, ter signalering, als 

onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Na jarenlang de Cito toetsen te hebben 

gehanteerd, zijn we dit jaar overgestapt op de BOOM toetsen. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Studiedag 

 

Woensdag 12 februari 2020 is een studiedag. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze dag geen school. 
 

       PeellandKoerier  
 

nr. 21 – 29 januari 2020 

  

 

 

 
  

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boom-toetsen-info.pdf


 

 

 

Carnaval groep 3 t/m 8 
 

Voor de clowns en de jongleurs, voor acrobaten en dompteurs, voor zang en dans en 

voor muziek en voor het hooggeëerd publiek….  
Op vrijdag 21 februari is het weer zover en vieren we carnaval met Circus Peelland!  

De circusdirecteur hoopt ook dit jaar weer veel leuke acts aan te kunnen kondigen. 

 

Ouders, ook jullie zijn van harte uitgenodigd om op te treden! Jullie kunnen je act 

aanmelden (graag op tijd) bij meester Martijn. Zeker ouders uit de lagere klassen 

schroom niet en begin dit jaar een traditie! 

 

Ouders die vrijdag behulpzaam zijn bij de carnavalsvieringen in de groepen, ouders met 

een eigen optreden (dat zou leuk zijn!!!) en ouders die na afloop meehelpen met het 

opruimen van de aula kunnen bij meester Martijn een vrijkaartje voor het circus 

aanvragen. 

 

Lekker eten en drinken wordt deze dag door school geregeld. 

Verder vragen wij om carnavalskleding te kiezen die past bij de leeftijdsfase en die geen 

agressieve stemming oproept (dus geen maskers, soldaten- en gevechtspakken, 

spuitbussen en pistolen). Confetti en serpentines zijn niet toegestaan in en om de school! 

 

Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit! 

 

Namens de leerkrachten, 

Meester Martijn 

 

 

 

 

Doe in de carnavalsvakantie mee met gave activiteiten! 

Ben jij na al die dagen carnaval vieren nog niet uitgehost?  

Of heb je al je energie gespaard voor ons te gekke vakantieaanbod?  

Op woensdag, donderdag en vrijdag in de carnavalsvakantie hoef jij je in ieder geval niet 

te vervelen!  

Mario Kart, apenkooi, koken (alleen of samen met mama of papa) of leren skiën of 

snowboarden? Dat kan! Daarnaast kun je ook met onze Junior Jibb+’ers gaan 
paintballen! Gaaf he?! Vanaf de peuters t/m klas 1, 2 van het VO is er iets te doen.  

 

Aanmelden kan vanaf maandag 3 februari (9.00 uur) t/m woensdag 19 februari 2020.  

Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je 

aan! VOL=VOL.  

 

Klik hier voor de flyer. 

 

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld, 

www.leergeld.nl/helmond 

 

Tot in de carnavalsvakantie!  

Team Jibb+ 

 

http://www.jibbplus.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Jibb-carnavalsvakantie.pdf
http://www.leergeld.nl/helmond


 

 

 

Antroposofie, wat is dat? 

 

3 maart van 20.00 – 22.00 uur 

 

-  voor mensen die wat (meer) over antroposofie willen weten  

-  door mensen die er graag  met je over in gesprek willen gaan 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

 

 

PIEP zei de muis  

 

PIEP zei de muis is een training voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders in een 

thuisstituatie met psychische en/of verslavingsproblematiek.  

De training ondersteunt zowel de kinderen als de ouders zodat beide beter met de 

thuissituatie om kunnen gaan en de kinderen veilig(er) op kunnen groeien.   

Via deze link kunt u een kort filmpje zien over de training.  

 

Klik hier voor de flyer. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/affiche-Antroposofie-wat-is-dat.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pALEgHVy1Lg&feature=youtu.be
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Piep-zei-de-muis-LEV-groep.pdf

