
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 5 oktober – vrijdag 9 oktober 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ouderavond groep 8, 

gaat niet door 

 probeer-speelochtend gaat niet door, in 

plaats daarvan een-op-een 

rondleiding van 9.30 -12.30 uur, 

hiervoor van te voren graag 

aanmelden! 

Aanmelden kan liefst telefonisch via 

0492 – 547628 of per mail 

info@vrijeschoolpeelland.nl 

 

  

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

maandag 12 oktober – vrijdag 16 oktober maandag 19 oktober – vrijdag 23 oktober 

di 13 okt.  ouderavond groep 7, gaat niet door  

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

wo 14 okt. sprookjesmiddag, gaat niet door, in plaats      

    daarvan een-op-een rondleiding van 13.30-15.30 uur,  

    hiervoor van te voren graag aanmelden!  

    Aanmelden kan liefst telefonisch via 0492 – 547628 of 

    per mail info@vrijeschoolpeelland.nl  

 

 

Corona update 

 

Helaas is het corona-virus nog steeds in ons land en stijgt het aantal besmettingen. Wij zijn ons er als team terdege van bewust 

dat we daarom alert moeten zijn en blijven. De afgelopen maandag zijn de regels door de regering weer aangescherpt. Met deze 

laatste ontwikkelingen in het achterhoofd hebben we gekeken naar wat dit betekent voor onze school.  

1. Het was al niet mogelijk om bij verschillende activiteiten ouders uit te nodigen en gezien de aanscherpingen wordt dit alleen 

maar moeilijker. Zo hebben we besloten om de ouderavonden van de groepen 7 en 8 niet door te laten gaan. Daarnaast was 

de geplande ouderavond van groep 6 deze week al niet doorgegaan, vanwege het aantal afmeldingen. De leerkrachten van 

de groepen 6 t/m 8 zorgen nu voor een alternatieve manier om de ouders van hun groep voor de herfstvakantie toch te 

kunnen informeren.  

2. De probeerspeelochtend en sprookjesmiddag vullen we ook op een andere manier in. Belangstellende ouders zijn nog steeds 

van harte welkom, maar in plaats van het meedraaien met de kinderen in de groep houden we nu op die ochtend en middag 

een-op-een rondleidingen. Mocht u geïnteresseerde ouders kennen, wijs hen dan s.v.p. op de mogelijkheid om zich aan te 

melden voor een rondleiding. 

3. We willen u nogmaals informeren over de regels bij aanwezigheid van ouders op school. Gesprekken met ouders vinden 

altijd op afspraak plaats. Wij vragen u om bij de deur van de speelplaats of kleuteringang te wachten totdat de 

leerkracht/medewerker u op komt halen. Mocht de deur open staan, wacht dan toch buiten totdat u opgehaald wordt. U 

kunt bij binnenkomst uw handen reinigen met desinfectiegel die op de tafel bij de ingang staat. En natuurlijk komt u alleen 

als u en uw gezin klachtenvrij zijn. Verder is het belangrijk om u te houden aan de 1,5 meter afstand en de inmiddels bekende 

hygiënemaatregelen, zoals hoesten in een papieren zakdoek of in de elleboog. Voor het basisonderwijs geldt dat mondkapjes 

niet nodig zijn. Mocht u hier echter gebruik van willen maken tijdens uw gesprek op school, geef dit dan aan degene 

waarmee u een afspraak heeft aan. 

4. Tot slot willen we aangeven dat we als team erg het contact en de verbinding met de ouders missen, zoals we dat altijd 

gewend zijn en wat de school zo kenmerkt. We gaan daarom op zoek naar andere manieren om toch in contact/verbinding te 

kunnen zijn. Hierover hoort u later meer. 
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Lezing AntropoSana Eindhoven  
 

Op 15 oktober 2020 heeft AntropoSana Eindhoven weer een lezing op het programma staan. 

Deze keer het onderwerp Hooggevoeligheid. 

Klik hier voor de flyer.  

 

 

 

Herfstvakantie 2020 Jibb+ 
 

Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd 

voor vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke 

activiteiten! Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog 

veel meer zal aan bod komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te 

bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. 

Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat 

jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.  

Aanmelden kan vanaf maandag 28 september (9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.  

Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 

VOL=VOL.  
 

Klik hier voor de flyer. 
  

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting 

Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Lezing-15-oktober-2020.pdf
http://www.jibbplus.nl/
ttps://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jibb-herfstvakantie-2020.pdf
http://www.leergeld.nl/helmond

