
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2e Pinksterdag   Pinksterviering  
(onder voorbehoud, 

definitieve datum en 

informatie volgt z.s.m.) 

Pinksterviering  
(onder voorbehoud, 

definitieve datum en 

informatie volgt z.s.m.) 

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

maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni 

ma 8 juni:  GMR bijeenkomst 

 

 

 

 

 

 

Besluit regering: vanaf 8 juni de basisscholen weer volledig open  

 

Het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs mogen vanaf 8 juni weer 

volledig open. Dat maakte premier Rutte op 19 mei bekend. 

Het is nog wel onder voorbehoud. De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding 

van het virus op dit moment nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen 

wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Op 

basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs 

haar deuren volledig opent op 8 juni.  

Het landelijke Vervolgprotocol Basisonderwijs voor de volledige heropening van de 

basisscholen op 8 juni is sinds gisteravond gereed. Vanaf vandaag kunnen we hiermee 

aan de slag om ons schoolprotocol op te stellen. Nadat we dit voorgelegd hebben aan 

de MR kunnen we u hierover verder informeren. Dit zal in de loop van volgende week 

zijn. We houden u op de hoogte! 

 

 
 

 
 

Formatie komend schooljaar 

 

Vrije School Peelland staat voor de lastige taak om te moeten inkrimpen in de 

formatie van het komend schooljaar. Dat betekent dat het aantal leerkrachten moet 

inkrimpen, omdat de school het financieel niet meer kan bekostigen vanwege een 

verminderd aantal leerlingen. 

We moeten het volgend schooljaar met ruim 1 leerkracht minder doen. We hebben 

daarom besloten om volgend schooljaar verder te gaan met twee kleutergroepen en 

de groepen 3 t/m 8. De luxe van drie  kleine kleutergroepen kunnen we ons helaas 

niet meer permitteren.  

Dit heeft natuurlijk ook personele gevolgen. Juf Annamarie heeft gekozen voor 

vrijwillige mobiliteit en zal vanaf volgend schooljaar werkzaam zijn voor Vrije School 

Brabant in Eindhoven. Ook een Pallasschool. Zij heeft hiervoor gekozen vanwege 

persoonlijke overwegingen, passend binnen de bezuinigingen van Vrije School 

Peelland. We  hebben respect voor haar keuze.  

We zijn momenteel intern druk aan het puzzelen hoe we voor alle groepen een goede 

bezetting kunnen realiseren.  Zo gauw we de groepsbezetting rond hebben zullen we 

u hierover verder informeren. 

 

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 27 – 29 mei 2020 
  

 

 

 
  



 

 

 

Wijzigingen i.v.m. Corona maatregelen 

 

Onderstaande activiteiten die gepland staan voor de komende tijd kunnen helaas niet 

doorgaan: 
 

29 mei:  Presentatie werkplaats 

10 juni:  Wandelvierdaagse 

15 juni:  Kamp groep 8 

17 juni:  Kamp groep 7 

17 juni:  Probeer-speelochtend 
 

Pinksterviering op 4 en 5 juni is onder voorbehoud, definitieve datum en informatie 

volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Het crisisteam neemt binnenkort een besluit over de overige geplande activiteiten, 

hiervan wordt u via de PeellandKoerier op de hoogte gehouden. 

 
 

 

 

 

Wij verwelkomen: 
 

In de kleutergroep bij juf Gerda 

- Naomi Kovacs 

- Delphine Toerse 
 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Nollie 

- Lieve Smits 
 

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Martha  

- Elias Verbiest 

- Cas van Hoeij 

- Fleur Borremans 
 

In groep 3 bij meester Ronnie 

- Giovanny Kovacs 

 
 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 
 

De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-

19 crisis het gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar 

oud? Zou u ons dan willen helpen door een vragenlijst in te vullen van ongeveer 15 

minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de juiste hulp aan families aan te 

kunnen bieden ten tijde van de crisis.  

U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in 

het Nederlands, Engels, Grieks en Spaans: 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  
 

De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is 

een mix van vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de 

vragenlijst kunt u aangeven of wij u over een aantal weken opnieuw mogen 

benaderen met een kortere vervolgvragenlijst.  
 

Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de 

studie: https://nl.covidfamilystudy.com  Alvast hartelijk dank voor het invullen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie 
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