
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   7 september – vrijdag 11 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

luizencontrole 

 

kennismakingsochtend 

nieuwe ouders, 8.30 uur 

 

 

 

 

studiedag, 

kinderen groep 3 t/m 8 

zijn deze dag vrij 

ouderavond groep 3 

 

 

 

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

maandag 14 september – vrijdag 18 september maandag 21 september – vrijdag 25 september 

di 15 sept.  info avond, 20.00 – 21.30 uur 

wo 16 sept. ouderavond groep 6 

do 17 sept. schoolfotograaf 

vrij 18 sept. inloopochtend, 9.00 – 12.00 uur 

ma 21 sept. ouderavond groep 1-2 B 

di 22 sept.  ouderavond groep 4 

wo 23 sept.  ouderavond groep 1-2 A 

do 24 sept. ouderavond groep 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verkoudheidsklachten 

 

We krijgen regelmatig vragen of kinderen met verkoudheidsklachten wel/niet naar 

school mogen komen. In de bijlage van deze PeellandKoerier vind u twee handige 

beslisbomen die u (en ook ons) helpen om tot de juiste beslissing te komen. Voor 

kinderen tot 6 jaar gelden andere regels dan voor oudere kinderen, dus daarom zijn er 

twee verschillende. 

Als uw kind vanwege klachten niet naar school mag komen, dan vinden wij het fijn als u 

meldt wat de klachten precies zijn. Wij zijn namelijk als school verplicht om bij te 

houden hoeveel kinderen corona gerelateerde klachten hebben (lijken vaak op 

verkoudheidsklachten). En we moeten dit melden aan de GGD als er drie of meer 

kinderen in dezelfde groep verkoudheidsklachten hebben. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Klik hier voor beslisboom 0 – 6 jaar 

Klik hier voor beslisboom 7 – 12 jaar 
 

 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 7 september worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen, natuurlijk rekening houden met de corona richtlijnen. 

  

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de GGD heeft aangegeven dat 

luizencontrole op de basisscholen in deze coronatijd is toegestaan, als er aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. Ouders moeten onderling 1,5 meter afstand houden. De afstand tot de kinderen 

hoeven ze niet te houden. 

2. Het is erg belangrijk dat de ouders die controleren op luizen, zich houden aan de 

richtlijnen met betrekking tot corona: dus zelf geen klachten hebben en/of contact 

hebben gehad met iemand met klachten.  

3. Indien de ouders tijdens de luizencontrole gebruik willen maken van handschoenen 

en mondkapjes dan mag dat. Wij zorgen dat deze beschikbaar zijn. 

                                      

De werkgroep luizencontrole is dringend op zoek naar versterking. Heeft u interesse, 

meld u dan aan via vsp@vrijeschoolpeelland.nl  Vele handen maken licht werk! 
 

 PeellandKoerier  
 

nr. 3 – 3 september 2020 

  

 

 

 
  

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/beslisboom-0-tm-6-jaar.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-7-tm-12-jaar.pdf
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

 

 

Studiedag 

 

Woensdag 9 september is een studiedag. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn vrij deze dag. 

 

 

 

Info avond 
 

Kom dinsdag 15 september van 20.00 – 21.30 uur kijken wat kinderen op onze school 

doen, leren en maken. Laat je verrassen! 

Als u wilt kunt u zich aanmelden via de e-mail (info@vrijeschoolpeelland.nl) of per 

telefoon (0492-547628). 

 

Inloopochtend 
 

Donderdag 18 september tussen 9.00 – 12.00 uur. 

Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet kennen is deze ochtend opgezet. 

Het betreft de kinderopvang (De Kindertuin) en de basisschool.  

Er is een informatiemoment en een rondleiding met een kijkje in de klassen. 
 

Het is fijn als u ouders vrienden/bekenden wijst op de info avond en inloopochtend,  

keer op keer blijkt dat mond op mond reclame toch het allerbeste werkt. 

 

 

 

 

 

De schoolfotograaf 
 

Op donderdag 17 september komt de schoolfotograaf. 

De leerlingen worden onder schooltijd gefotografeerd.  

De broertje/zusje foto wordt gemaakt na schooltijd (na 14.30 uur). Ook broertjes/zusjes 

die niet op onze school zitten kunnen hiervoor meekomen. 

Wilt u per email, uiterlijk 10 september, via vsp@vrijeschoolpeelland.nl doorgeven of u 

interesse heeft voor de broertje/zusje foto zodat de fotograaf kan inschatten hoelang 

hij hier nodig zal zijn. 
 

 

 

 

 

Oproep werkgroep schoolfoto’s 
 

Voor de werkgroep schoolfoto’s zijn we op zoek naar ouder(s) die mee willen helpen 

op de schoolfotodag. Om alles soepel te laten verlopen op deze dag is het de bedoeling 

dat je de leerlingen van de klas naar de schoolfotograaf bus brengt en weer terug naar 

de klas. Dit jaar komt de schoolfotograaf op: donderdag 17 september. 

Heb je interesse meld je dan aan bij Jacolène van Aerle (administratie) of per e-mail: 

vsp@vrijeschoolpeelland.nl  

Uiteraard mag je geen Corona gerelateerde klachten hebben en/of contact hebben 

gehad met iemand met klachten.  
 

 

 

 

Mensen gezocht voor onderhoudsploeg groen schoolplein 
 

We hebben nu een mooi, nieuw groen schoolplein. We willen het graag ook mooi en 

veilig houden voor de kinderen. Daarom zoek ik ouders die samen met mij diverse 

onderhoudswerkzaamheden willen verrichten. Denk hierbij onder andere aan snoeien, 

onderhoud van diverse projecten die gerealiseerd zijn (speelhoop, bruggen, hobbithuis, 

wadi’s etc.), onkruid weghalen etc. en eventueel nieuwe projecten die nog gerealiseerd 

mogen worden (in overleg met Sjaak). 

Mocht je het leuk lijken om mee te helpen, uiteraard met veel gezelligheid en koffie en 

thee, stuur dan een mailtje naar m.verheyen@home.nl  

Mochten er nog vragen zijn, dan stel ze gerust of spreek mij aan op het schoolplein. 
 

Groetjes, Dennis Verheyen 

 

mailto:info@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:m.verheyen@home.nl


 

 

 

Vacature 

 

Vrije School Tiliander in Tilburg is op zoek naar een nieuwe schoolleider.  

Wij verzoeken u de vacature te delen met mogelijk geïnteresseerden.  

 

Klik hier voor de vacature. 

 

  

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/vacature-directeur-Tiliander.pdf


 

 

 


