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Mededelingen van de Vrije School Peelland

maandag 21 september – vrijdag 25 september
maandag
dinsdag
woensdag
ouderavond groep 1-2 B
ouderavond groep 4
ouderavond groep 1-2 A

Agenda:

donderdag
ouderavond groep 5

vrijdag

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 28 september – vrijdag 2 oktober
ma 28 sept. MR
ma 28 sept. GMR
di 29 sept. Michaëlsfeest, 8.30 – 14.30 uur
wo 30 sept. start Kinderboekenweek

maandag 5 oktober – vrijdag 9 oktober
ma 5 okt.
ouderavond groep 8
wo 7 okt.
probeer-speelochtend, 9.30 – 11.00 uur

Boekensnoeper
De bibliotheek op school is wat uit beeld geraakt. Graag leggen we uit hoe dat zo
gekomen is. Na de kerstvakantie vorig jaar, is de bibliotheek gesloten om verbouwd
en vernieuwd te worden. Voor de mooie nieuwe bibliotheek is een samenwerking
aangegaan met de openbare bibliotheek Helmond. Door diverse oorzaken (Covid 19 en IT problemen) is het nog steeds niet gelukt om de vernieuwde bieb te
openen. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de
kinderen zo snel mogelijk van de boeken kunnen gaan genieten.
Door de vernieuwing zullen er ook wat dingen veranderen. Te zijner tijd zal er een
duidelijke uitleg voor ouders en kinderen komen over de nieuwe gang van zaken.
Hulp gezocht voor de Boekensnoeper, 'de bieb op school’!
De Boeken snoeper is de leukste werkgroep op school en is op zoek naar
vrijwilligers.
Wat maakt helpen bij de school bieb zo leuk?
 Je leert alle kinderen kennen
 Je helpt kinderen om het allerleukste boek voor hen te kiezen
 Je helpt kinderen hun taalvaardigheden te ontwikkelen
De bieb zal na de heropening elke woensdagochtend geopend zijn.
Dus heb je op woensdag ochtend tijd, dan horen we graag van je. Neem voor meer
informatie contact op met Lisanne (moeder van Veerle groep 4 en Brinno groep
2B) spreek haar even aan op het plein of bel Alcira (moeder van Isabel groep 8)
naar 06-31958872.
Groeten, het Boekensnoeperteam
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

Michaëlsfeest verdieping
29 september
.....................................................................................................................................................
Wat brengt het Michaelfeest ons als volwassenen in deze tijd? Bij het Michaelfeest horen eigenlijk twee
beelden, ten eerste, Sint Joris die de draak bevecht en met behulp van de engel Michael de draak verslaat.
En de engel Michael met de weegschaal.
Het beeld van Joris

en de draak vertelt ons iets over strijden tegen het kwaad of het donker. Ridder Joris moet de

draak verslaan om de prinses te bevrijden. Uiteindelijk staat de engel Michael hem daarin bij. Hoe kunnen we dit
verhaal naar onze tijd halen? In deze bizarre tijden is dit actueler dan ooit. De Michaelsvraag is: Kunnen wij vanuit
licht en liefde leven in tijden van angst en onzekerheid? Kunnen wij strijden met die ‘draak’ en uiteindelijk bevrijding
vinden?
Voor de kinderen vertalen wij dit beeld vooral in het thema moedig zijn. We doen spelletjes waarbij grenzen verlegd
moeten worden.

Oogsten Uit de zomerperiode, waarin de natuur groeide en bloeide, beginnen we te zien hoe de natuurkrachten
zich terugtrekken. Bladeren worden geel, vruchten rijpen en de dagen worden merkbaar korter. In deze tijd oogsten
we de vruchten van de zomer. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk; waar we in de zomer gerust hebben en veel
buiten geweest zijn, nemen wij onze vruchten in de vorm van bijvoorbeeld inzichten en voornemens mee.
Met kinderen kun je het oogsten veel letterlijker doen, ga op stap, oogst bramen, eikels, kastanjes, misschien vind je
zelfs een appelboom. Haal de oogst binnen en verwerk die samen voor de winter. Je kunt dan denken aan appelmoes,
stoofperen, jam enz. maken. Daarnaast kun je ook met je kind kijken wat hij of zij dit jaar geleerd heeft, wat is daarin
de oogst.

Weegschaal Michael wordt vaak afgebeeld met de weegschaal. Hij weegt het goede en het kwade. Opvallend
daarin is de balans, want goed en kwaad mogen er beiden zijn, houden elkaar zogezegd in evenwicht. Aan ons als
mensen om steeds weer die balans te zoeken. Op alle vlakken blijft dat een echte kunst.
De kinderen horen op school veel verhalen waarin dit thema aan de orde komt. Hierin valt altijd op hoe puur zij naar
thema’s als goed en kwaad kunnen kijken. Onze taak als opvoeders is, denk ik, om de kinderen een bewegelijk beeld
te geven van goed en kwaad. Beiden mogen er zijn, de dingen die mis gingen zetten aan tot ontwikkeling, tot
verandering. Misschien ging het vandaag niet goed, maar morgen proberen we het weer en nemen we het geleerde
mee.

Bij de opening van het Michaëlsfeest zal
onder meer het lied ‘Laat mij een
Godesstrijder zijn’ worden gezongen. Alvast
beluisteren en thuis oefenen? Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=Rlk_1IRnZns

Michaëlsfeest wat & hoe kleuters
29 september
....................................................................................................................................................
De kleuters vieren het Michaelfeest vooral als herfst- en oogstfeest. We wandelen in de Bundertjes en onderweg schenkt
het appelvrouwtje ieder kind een sterappeltje. Terug op school is er een feestelijke maaltijd (door school verzorgd),
een tafelspel, een knutselwerkje, liedjes, spelletjes en samenspel.
WANNEER
dinsdag 29 september
8:30-14:30 uur
(normale schooltijden)

NODIG





Wil iedere kleuter op dinsdag 22 september een extra appel meenemen
voor het maken van appelmoes.
De herfstkrans wordt door ouders gemaakt; dit wordt afgesproken via de
klassenouders.
Ook als het regent gaan we wandelen, dus zorg voor passende kleding. De
kinderen kunnen de laarzen aan die ze op school hebben staan.
Op dinsdag 29 september hoeven de kleuters geen eten en drinken van
thuis mee te nemen omdat de feestelijke maaltijd door school verzorgd
wordt.

Kinderboekenweek
In de bijlage tref je de flyer aan van alle activiteiten van de bibliotheek tijdens de
Kinderboekenweek. Klik hier voor de flyer.
Daarnaast tref je de flyer aan van BiebBouwers, een uitnodiging voor alle
leerlingen van 8 t/m 14 jaar om de bibliotheek van de toekomst te ontwerpen in
een online minecraftchallenge. Klik hier voor de flyer.

VAKANTIETIP: KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste
cultuurfanaten is er dit najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en De
Cacaofabriek. De stoerste helden en schattigste fantasiefiguren komen naar het
Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk
(6+), Brandweerman Sam Live (2+), Lepeltje
Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en
Poppentheater op Zondag (3+). De
Cacaofabriek rolt in diezelfde week – van 17
t/m 25 oktober – de loper uit voor
nieuwsgierige neuzen. Tijdens het
KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks
voor een klein prijsje naar zowel klassiekers als
bijzondere titels. Met een zakje chips en glaasje
fris is het feest compleet.
THEATER IN EEN REUZENRAD
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar
het verhaal van Radman. Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat met
die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de hand met de bomen in het parkje
om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk? Maak van vrijdag 2 t/m zondag
4 oktober een avontuurlijk ritje in het reuzenrad. Daarnaast is er speciaal voor
kinderen een draaimolen. Kortom: een leuk uitje voor de hele familie!

