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Mededelingen van de Vrije School Peelland
Agenda:
maandag

maandag 12 oktober – vrijdag 16 oktober
dinsdag
woensdag
ouderavond groep 7, groepenpresentatie gr. 4-6-8 (zonder ouders)
gaat niet door
sprookjesmiddag, gaat niet door, in plaats
daarvan een-op-een rondleiding van 13.3015.30 uur, hiervoor van te voren graag
aanmelden!
Aanmelden kan liefst telefonisch via 0492 –
547628 of per mail
info@vrijeschoolpeelland.nl

donderdag

vrijdag

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 19 oktober – vrijdag 23 oktober

maandag 26 oktober – vrijdag 30 oktober

HERFSTVAKANTIE

Informatie over de ventilatie in ons gebouw
Zoals we u eerder hebben aangegeven, bouwt de directeur Hans Dekker momenteel zijn
werkuren in de school op. Een van de taken die hij op zich genomen heeft is het onderhoud
van het gebouw. Hierbij hoort ook alles rondom de ventilatie in het gebouw en daarover
willen we u graag informeren.
Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht en draagt bij aan een prettig
en gezond binnenklimaat. Over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het Coronavirus is
discussie geweest in de media. Als school kiezen we ervoor om voor de zekerheid extra te
ventileren.
We hebben op onze school ruimtes met en zonder mechanische ventilatie.
De ruimtes met een mechanische ventilatie zijn voornamelijk de ruimtes van het nieuwste
deel van de school: de lerarenkamer, spreekkamers, de extra spreekkamer grenzend aan de
hal en het handenarbeidlokaal. Deze ruimtes voldoen aan de nieuwste normen.
De ruimtes zonder mechanische ventilatie zijn de overige ruimtes in ons gebouw, zoals de
klaslokalen en de aula. Deze ruimtes zijn voorzien van ramen die naar boven de luchtstroom
in gang zetten.
We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ventilatie waar dat kan: dus ramen en
deuren zoveel mogelijk open voor optimale ventilatie. De wijze waarop onze ramen open
gaan (zogenaamde kiepstand) heeft volgens de GGD een gunstig effect op het verminderen
van tocht. Ook als de deur voor extra ventilatie open gehouden wordt. Tocht leidt overigens
niet direct tot griep of verkoudheid (volgens de GGD is een virus de oorzaak).

Ter aanvulling hebben we een aantal CO-2 meters besteld om de mate van verversing van
frisse lucht in de gaten te houden. Dan kunnen we extra ventileren als ergens het CO-2
gehalte te hoog is, of juist de ramen en/of deuren dicht houden als blijkt dat het CO-2
gehalte nog laag is.
Voor de komende winter moet u er rekening mee houden, dat we de ramen open blijven
houden. Om het niet te koud te laten worden, zullen we dit indien nodig vooral in de pauzes
en buiten schooltijd doen. De verwarming zal harder draaien om de temperatuur zoveel
mogelijk aangenaam te houden. Het is echter verstandig om de kinderen in die periode
warmer aangekleed naar school te sturen.
Hopelijk hebben we u zo voldoende geïnformeerd. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan
kunt u zich richten tot de directeur, Hans Dekker.

Studiedag
Maandag 2 november is een studiedag, de kinderen hebben deze dag geen school.

Beste jongens en meisjes!
Gelukkig is het alweer bijna vakantie, want dan kun je naar de vakantie-school!!
De Cultuur-school is het vakantieprogramma dat CultuurContact organiseert!
De begeleider van de Cultuur-school is:
- Meneer Aart, hij geeft op basisscholen in Helmond kunstlessen
Wanneer is de vakantieschool en hoe laat is dat?
Maandag 19 oktober
Voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
13.00 uur ontvangst in het gemeentemuseum in Helmond.
13.15 uur word je in kleine groepjes verdeeld en krijg je een kunstworkshop van de
museumdocenten ( www.museumdocent.nl).
Tussendoor krijg je een gezonde snack en iets te drinken.
14.30 uur einde van de activiteit en word je door je ouders opgehaald.
Dinsdag 20 oktober
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
14.00 uur word je ontvangen in de centrale hal van de Cacaofabriek.
Je gaat naar de film Coco, in de bioscoop van de Cacaofabriek.
Tussendoor is er een kleine pauze en krijg je drinken en een gezonde snack, dus je hoeft zelf
niets mee te nemen.
16.00 uur halen je ouders je op bij de Cacaofabriek.
Wil je deelnemen, dan kun je je op de volgende manier aanmelden:
Stuur een mail naar mieke@cultuur-contact.nl met de volgende informatie:
Naam leerling , naam school , groep, contactgegevens ouders, welke dag wil je meedoen? :
Kosten: €2,00

Lezing AntropoSana Eindhoven

Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van
COVID 19 , zijn wij genoodzaakt onze Lezing van 15-10-2020 door
ZOLTAN SCHERMANN over Hooggevoeligheid te annuleren en te
verplaatsen naar een andere datum.

