
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

 

Agenda:   maandag 10 febr. – vrijdag 14 febr. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

vanaf deze week 15 

min. gesprekken 

halfjaarrapportage 

 

GMR 

 

broertjes & zusjes 

middag en avond 

studiedag, leerlingen  

gr. 3 t/m 8 zijn deze dag vrij 

 groepenpresentatie  

gr. 4 – 6 – 8 

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

maandag 17 febr. – vrijdag 21 febr. maandag 24 febr. – vrijdag 28 febr.  

ma 17 febr.  halfjaarrapportagegesprekken  

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

  

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds gisteren ben ik interim directeur op deze school, in opdracht van de bestuurder van 

Pallas. Dit gedurende de periode dat Hans niet werkzaam is en nog een tijd erna zodat 

Hans zijn werkzaamheden weer kan opbouwen. Middels dit berichtje stel ik me graag 

even kort aan u voor. 

Mijn naam is Sjanny Kusters. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Mijn hele 

werkzame leven werk ik met passie in het basisonderwijs. Ik ben gestart als leerkracht en 

na verschillende andere functies ben ik directeur geworden. Na meer dan 10 jaren als 

directeur werkzaam te zijn geweest, heb ik de stap genomen om interim directeur te 

worden. Dit omdat ik graag al mijn opgedane ervaring en kennis wil inzetten bij scholen 

die hier tijdelijk behoefte aan hebben. Ik heb er dan ook zin in om de komende tijd een 

steentje te mogen bijdragen aan Vrije School Peelland! 

Vanaf volgende week ben ik 3 dagen per week aanwezig op school, meestal op dinsdag, 

donderdag en vrijdag. In principe heeft u als ouders het contact met de leerkracht van uw 

kind(eren), maar indien daar behoefte aan is, spreek me dan gerust even aan. U kunt me 

op bovenstaande dagen ’s ochtends vinden bij de entree van de school. 

 

Vriendelijke groet, 

Sjanny Kusters 

 

 

 

 

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! 

 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 22 – 6 februari 2020 

  

 

 

 
  



 

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 

 

 

 

 

Studiedag 

 

Woensdag 12 februari 2020 is een studiedag. 

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

 


