
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 28 september – vrijdag 2 oktober 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR 

GMR 

Michaëlsfeest,  

8.30 – 14.30 uur 

ouderavond groep 6 

start Kinderboekenweek 

  

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

maandag 5 oktober – vrijdag 9 oktober maandag 12 oktober – vrijdag 16 oktober 

ma 5 okt.  ouderavond groep 8 

wo 7 okt.  probeer-speelochtend, 9.30 – 11.00 uur 

di 13 okt.  ouderavond groep 7 

wo 14 okt. groepenpresentatie gr. 4-6-8 (zonder ouders) 

wo 14 okt. sprookjesmiddag, 14.00 – 15.00 uur 

 

 

 

Michaëlsfeest wat & hoe kleuters (deel 2) 

29 september 

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

Het Michaels feest voor de kleuters: De kleuters verzamelen op het kleuterplein, ieder bij de eigen klas. Na het afscheid van hun 

kind kunnen ook de ouders de opening van het Michaels feest op het grote plein bijwonen, in de grote buiten kring. De klassen 

kijken in de binnen ring toe. Na de opening zullen de kleuterklassen om beurten vertrekken voor een herfstwandeling. Dit jaar 

mogen helaas geen ouders mee wandelen. Tijdens de wandeling ontmoeten we het “Appelvrouwtje”. Als we weer terug op 
school zijn gaan de klassen verder met activiteiten rondom het thema herfst: een feestelijke maaltijd (door school verzorgd), een 

tafelspel, knutselen, liedjes, spelletjes en samenspel.   

 

WANNEER 

dinsdag 29 september 

8:30-14:30 uur 

(normale schooltijden) 

 

BELANGRIJK 

Ook als het regent gaan we wandelen, dus zorg voor passende kleding. De kinderen kunnen de 

laarzen aan die ze op school hebben staan. De kleuters hoeven op deze dag geen eten en 

drinken van thuis mee te nemen omdat de feestelijke maaltijd door school verzorgd wordt. 

 

 

Michaëlsfeest herinnering groep 3 t/m 8 

29 september 

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

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 in een rugzak. 

Onder gepaste kleding verstaan we stevige kleding die vies mag worden, lange broek en lange 

mouwen. 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. 

 

  

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 6 – 24 september 2020 

  

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

Aanstelling flexleerkracht 

 

We zijn blij om te kunnen melden dat we Nollie Goijaerts hebben kunnen benoemen als 

flexleerkracht op onze school. Nollie vervangt al jaren naar tevredenheid in verschillende 

groepen, variërend van een dagdeel tot langdurige vervanging. Dit was telkens op losse 

invalbasis. Nu kunnen we haar een contract aanbieden als flexleerkracht. De bedoeling is dat 

Nollie een dagdeel structureel op school aanwezig is, om met name leerkrachten te 

ondersteunen. Gemiddeld is er dan nog ruimte voor een dag ziektevervanging of andere 

vervangingen. Nollie is hierin flexibel en we kunnen schuiven met de dagen als er bijvoorbeeld 

een aantal dagen achter elkaar vervanging nodig is. 

Het is dus heel fijn dat we deze vacature naar tevredenheid hebben kunnen invullen.  

De vrijdagen tot de kerstvakantie blijft Nollie de vervanging van het zwangerschapsverlof van 

Miriam doen in de kleutergroep van juf Gerda. 

 

We realiseren ons daarnaast dat het nog steeds kan voorkomen dat we geen vervanging 

hebben, zeker gezien alle maatregelen i.v.m. het coronavirus en de komende periode van 

griep- en verkoudheidsklachten. Mochten we op de eerste dag geen geschikte vervanger 

kunnen vinden, dan proberen we het intern op te lossen, door inzet van parttimers, en/of 

vakdocenten en/of het splitsen van een klas. Mocht in de loop van de eerste dag duidelijk 

worden dat we het niet opgelost krijgen voor de dag erna, dan delen we de ouders van de 

betreffende klas via mail mede dat de kinderen de volgende dag thuis moeten blijven. Dit doen 

we maximaal voor één dag per klas. Indien er voor de volgende dag(en) geen oplossing wordt 

gevonden, moeten kinderen van andere groepen op toerbeurt thuisblijven. 
 

 

 

 

Nieuwe richtlijnen bij kinderen met verkoudheidsklachten 

 

Op vrijdagavond 18 september werd het basisonderwijs verrast met de mededeling van 

minister de Jonge dat kinderen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten niet thuis hoeven te 

blijven en niet getest hoeven te worden.  

We hebben als school eerst gewacht op de aanpassing van het protocol door de PO-raad en 

daarom kunnen we u nu pas informeren wat dit precies betekent. Hieronder de  nieuwe 

richtlijnen. 

 

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.  

Thuisblijven is wel nodig als het kind:  

- een contact is van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelt  

- deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek  

- ernstig ziek is  

- koorts heeft of andere COVID-19 gerelateerde klachten, zoals benauwdheid of (meer dan 

incidenteel) hoesten 

- nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19 

- een huisgenoot met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  

 

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) 

hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen 

contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.  

Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest 

te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.  

Voor meer informatie zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen   

Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels  

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://lci.rivm.nl/leefregels


 

 
 

 

MR bijeenkomst 
 

Volgende week maandag 28 september komt de MR weer bijeen van 19.30 tot 21.30 uur.  

Klik hier voor de agenda van deze vergadering. Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij 

bereikbaar op mr@vrijeschoolpeelland.nl . Je kan ons ook aanspreken: Gerda Thijssen, Martijn 

van Glabbeek, Bram van der Plas of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad 
 

 

 

 

 

Herinnering ouderenquête 
 

Afgelopen week nodigden wij u, per mail uit om onze vragenlijst voor ouders 

in te vullen. Wij zagen dat veel ouders de lijst tot op heden hebben ingevuld, waarvoor onze 

dank. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld dan hopen wij dat u alsnog een paar minuten 

van uw tijd kunt vrijmaken om de vragen te beantwoorden. 
 

Team Vrije School Peelland 

 

 

 
 

 

De Christengemeenschap 

 

Familieviering Michaël, muziek en een verhaal, op zondag 4 oktober. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

 

Voorstelling Antigone in het Annatheater  

 

Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk door jongeren gemaakt. Deze 

stukken staan al jaren bekend om hun hoge spelniveau en de vlotte, moderne stijl.  

Op 3 oktober gaat het toneelstuk "Antigone" in het Annatheater in première. Deze voorstelling 

is gratis voor kinderen (bovenbouw) en jongeren.  

In dit toneelstuk spelen een aantal oud-leerlingen van onze school mee.  

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Agenda_MR-28-9-2020-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Christengemeenschap-familieviering.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Antigone-in-het-Annatheater.pdf

