
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 14 september – vrijdag 18 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

 

info avond,  

20.00 – 21.30 uur 

 

ouderavond groep 6 schoolfotograaf inloopochtend, 

9.00 – 12.00 uur 

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

maandag 21 september – vrijdag 25 september maandag 28 september – vrijdag 2 oktober 

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 

ma 28 sept. MR 

ma 28 sept. GMR 

di 29 sept.  Michaëlsfeest 

wo 30 sept. start Kinderboekenweek  

 

 

 

Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet kennen hebben we komende 

week twee momenten om kennis te maken met Vrije School Peelland. 

 

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 

Vrijdag 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).  

 

Voor de werkgroep schoolfoto’s zijn we nog 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. 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.  
 

 

 

 

Opmaat 

 

Helaas kan er dit jaar geen opmaat met alle ouders plaatsvinden. 

In plaats van de opmaat, zouden we graag een kort filmpje maken waarin onze 

teamleden zich aan de ouders voorstellen. 

We zijn op zoek naar een ouder die het leuk vindt om onze teamleden te filmen en er 

een kort filmpje van te maken. 

 

Aanmelden mag via de administratie, vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

 PeellandKoerier  
 

nr. 4 – 10 september 2020 
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Michaëlsfeest wat & hoe 

29 september 

............................................................................................................................. ....................... 
 

De tijd van groeien en bloeien is voorbij. De aarde trekt zich langzaam terug. Bomen laten hun zaden los, overal 

liggen kastanjes, eikels, beukennoten. Het graan is rijp, bomen hangen volgeladen met appels en peren, het is tijd 

om ze te plukken en de oogst binnen te halen.  

De komst van de herfst kan een beproeving zijn. Als de natuur om ons heen lijkt te sterven, moeten we de moed 

zien te vinden om ons staande te houden. Op 29 september vieren we het feest van Michael om deze moed te 

versterken. 

Voor de jongere kinderen is Michaël vooral een oogstfeest. De kinderen krijgen een mooie appel van het 

appelvrouwtje. Zij staat voor Moeder Aarde van wie wij met dank de oogst van de aarde ontvangen. Voor de 

oudere kinderen is Michaël vooral een feest waarbij kracht en moed worden aangesproken. Hoe groter de 

kinderen, hoe groter de uitdagingen! 

 
WANNEER 

dinsdag 29 september 

8:30-14:30 uur 

(normale schooltijden) 

 

NODIG 

eten & drinken 

gepaste kleding 

(eventueel regenkleding) 

fiets 

 

We openen het feest gezamenlijk op het schoolplein. U bent van harte welkom om, op 

gepaste afstand deze opening bij te wonen. Na afloop (± 9:15 uur) vertrekken de 

kinderen naar de verschillende locaties waar het feest plaats zal vinden. 

 

 

De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Onder gepaste kleding verstaan we 

kleding  die vies mag worden. Daarnaast moeten de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 

laarzen meenemen, zover deze niet op school zijn. Alleen de kinderen uit groep 7 en 8 

hebben deze dag hun fiets nodig. 

 

 

Meer weten over het Michaëlsfeest? 

Hou de Peellandkoerier in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging ouderenquête 

 

Al ruim 40 jaar maakt de Vrije School Peelland deel uit van de Helmondse 

samenleving en daar zijn wij erg trots op! Met veel plezier kijken wij op deze tijd terug, 

maar wij richten onze blik ook op de toekomst.  

Onze school heeft zich voor dit schooljaar tot doel gesteld nog beter te laten zien wie 

wij zijn en wat wij doen. U weet dit als geen ander en daarom zouden wij het zeer 

op prijs stellen wanneer u als ouder de komende week een vragenlijst zou willen 

invullen. U ontvangt deze vragenlijst per mail. Het invullen neemt ca. 10 minuten van 

uw tijd in beslag en de gegevens worden anoniem verwerkt. Met de antwoorden op de 

vragen gaan wij aan de slag om het beeld van onze school te versterken. Wij hopen dat 

u ons een stapje verder wilt helpen, op weg naar groei van onze school. 

 

Team Vrije School Peelland 

 



 
 

 

Kunstkwartier 

 

Komende week start het Kunstkwartier weer met de cursus KIES JE INSTRUMENT!  

Een basiscursus voor kinderen om uiteindelijk een keuze te kunnen maken voor een 

instrument. Dit keer zal de cursus plaatsvinden op Kunstkwartier zelf en op de 

Wilhelminaschool.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

 

AntropoSana Eindhoven 

 

AntropoSana Eindhoven heeft op 17 september 2020 van 20.00 tot 22.00 uur, weer 

een lezing op de planning staan. 

Deze keer het onderwerp "Antroposofische medicijnen" door Peter Staal - 

Antroposofisch Huisarts. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

  

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Kunstkwartier.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/V4V4-2020-09-17-Peter-Staal-Antroposofische-medicijnen.pdf

