
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Alle kinderen weer naar school! 

Pinksterfeest 

GMR bijeenkomst 

    

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

maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 

Veel geplande activiteiten kunnen vanwege de coronacrisis niet 

doorgaan of vinden in aangepaste vorm plaats. We houden u 

hiervan op de hoogte via de PeellandKoerier. 

 

Veel geplande activiteiten kunnen vanwege de coronacrisis niet 

doorgaan of vinden in aangepaste vorm plaats. We houden u 
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Vanaf 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open  

 

Zoals u weet heeft de regering besloten om vanaf aanstaande maandag de basisscholen weer volledig te openen. Het ministerie 

heeft hiervoor een protocol opgesteld en we hebben gekeken wat dit betekent voor onze school. Wij houden ons als school aan 

deze richtlijnen. Hieronder zetten we voor u de belangrijkste regels en afspraken op een rijtje.  

Deze zijn ook akkoord bevonden door de MR. 
 

1. Alle kinderen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. We houden ons dan ook weer aan de reguliere schooltijden. Dat 

betekent dat de kleuters en groep 3 weer de gebruikelijke korte dagen hebben op maandag, woensdag en vrijdag. Groep 4 

heeft weer korte dagen heeft  op woensdag en vrijdag en de hogere groepen hebben alleen de woensdagmiddag vrij. 

2. Ouders en leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Ouders mogen niet op het schoolplein en in 

de school komen en kinderen worden door slechts een volwassene gebracht en/of gehaald. 

3. Het halen en brengen gebeurt op dezelfde wijze als in de afgelopen weken. Kinderen verzamelen op de voor hen bekende 

plekken op de speelplaats en gaan met de leerkracht groep voor groep naar binnen. Ze gaan ook weer gespreid naar buiten. 

Na school gaan alle kinderen direct naar huis of naar de BSO. 

4. We organiseren gescheiden pauzes, met maximaal met 3 groepen tegelijk. De kleuters brengen alleen voor de lange dagen 

fruit geschild in een bakje mee. 

5. Bij het afstand houden geldt hetzelfde als in de afgelopen weken 

- tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; 

- tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden; 

- tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden 

noodzakelijk is. 

6. De school zorgt voor voldoende hygiëne en goede schoonmaak van de ruimtes en gangen. Kinderen en volwassenen wassen 

hun handen meerdere keren per dag, met water en zeep voor ten minste 20 seconden. 

7. Kinderen en medewerkers met de volgende klachten komen niet naar school: 

- neusverkoudheid 

- hoesten 

- moeilijk ademen/benauwdheid 

- tijdelijk minder ruiken en proeven 

- koorts boven 38 ℃ 

8. Als iemand in het huishouden van leerlingen of medewerkers koorts heeft boven 38 ℃ en/of benauwdheidsklachten heeft dan 

blijven zij ook thuis. Zij mogen weer naar de school en opvang als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

9. Wanneer een kind gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelt, wordt het direct door de ouder/verzorger 

opgehaald. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat ook niet naar de 

BSO. 

10. Wanneer een medewerker gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelt, gaat deze direct naar huis. We zorgen intern 

dat de kinderen die dag opgevangen worden. We doen ons best om eventuele vervanging op te lossen, mocht dit niet lukken 

dan blijven de kinderen thuis.  

11. Met ingang van 8 juni bieden we geen noodopvang meer aan. BSO is weer op reguliere tijden. 

12. Activiteiten tot het einde van het schooljaar worden aangepast op de corona regels of afgelast. We houden u hiervan op de 

hoogte. We hebben besloten om tot de zomervakantie niet binnen te sporten en alle gymlessen buiten te doen.  

Bij slecht weer gaat de gymles niet door. 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 28 – 5 juni 2020 
  

 

 

 
  



 

 

 

Pinksterfeest  

 

In de PeellandKoerier van vorige week hebben we aangegeven dat de data voor het 

Pinksterfeest nog onder voorbehoud zijn.  

Inmiddels hebben we hierover een definitief besluit genomen.  

Het Pinksterfeest vieren we volgende week maandag 8 juni, de eerste dag dat weer 

alle kinderen op school zijn.  

 

 Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor een stukje achtergrond van het Pinksterfeest. 

 

 

 

Wijzigingen i.v.m. Corona maatregelen 

 

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

doorgaan: 

 

10 juni:  Wandelvierdaagse 

15 juni:  Kamp groep 8 

17 juni:  Kamp groep 7 

17 juni:  Probeer-speelochtend 

 

Veel geplande activiteiten kunnen vanwege de coronacrisis niet doorgaan of vinden in 

aangepaste vorm plaats. We houden u hiervan op de hoogte via de PeellandKoerier. 

 

Gelukkig kunnen we een aantal activiteiten wel door laten gaan, rekening houdend 

met de richtlijnen. 

Naast het Pinksterfeest gaan we ook op aangepaste wijze het St Jansfeest vieren.  

We zullen u hierover nog verder informeren, maar het zal in ieder geval onder 

schooltijd vallen, op school en zonder ouders. 

Het schoolreisje vindt op aangepaste wijze plaats, per groep (max 1 uitstapje per klas), 

met eigen vervoer (lopend, met de fiets of door eigen ouders gebracht), in de 

buitenlucht en met beperkte ouderhulp. 

Ook de andere activiteiten aan het einde van het schooljaar vinden zonder ouders 

plaats, denk aan uitreiking getuigschriften, afscheid oudste kleuters en toneel. 

 

 

 
 

 

Training Plezier op school 

 

Ook dit jaar organiseert LEVgroep de training Plezier op school. 

Deze training is gericht op jongeren die het wat spannend of moeilijk vinden om de 

stap naar de middelbare school te maken.  

 

Er wordt rekening gehouden met de Coronamaatregelen die gesteld zijn door de 

overheid. Jongeren kunnen op een veilige manier deelnemen aan de training.  

 

Klik hier voor de flyer met alle info over de training.  

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-Peellandkoerier-Pinksteren-3.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Pinksteren-2020-1.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Flyer-POS-Helmond-3.pdf


 

 

 

 

Zit je ergens mee?  bel 14 0492         

 

U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van 

kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen 

kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het leren van nieuwe 

vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het gezin, 

zelfstandig wonen voor jongeren etc.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Communicatiestuk-gericht-aan-ouders-mei-2020-3.pdf

