
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 19 oktober – vrijdag 23 oktober 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

 

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

maandag 26 oktober – vrijdag 30 oktober maandag 2 november  – vrijdag 6 november 

  

ma 2 nov.  studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Begin februari ben ik gestart als interim directeur op Vrije School Peelland om de 

directietaken op me te nemen tijdens de afwezigheid van de directeur Hans Dekker.  

In deze fijne, warme omgeving heb ik me vanaf het begin erg welkom gevoeld.  

Al vrij snel kregen we helaas te maken met de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen 

daarvan ook in het basisonderwijs. Wat een bijzondere periode voor iedereen! Door de 

leerkrachten en ook door jullie is er tijdens de periode van de lockdown hard gewerkt om de 

kinderen toch onderwijs te kunnen bieden. Samen met het crisisteam hebben we ons best 

gedaan om te handelen binnen de richtlijnen en dit zo goed mogelijk te communiceren.  

Daarnaast heb ik samen met het team een aantal zaken opgepakt die ook prioriteit hadden. 

Zo hebben we onder andere besluiten genomen met betrekking tot de verdeling van de 

groepen, een nieuw jaarplan gemaakt, afspraken gemaakt over het taakbeleid en aandacht 

gehad voor verbetering van de PR en het werken naar een professionele cultuur. 

Intussen is de directeur Hans Dekker weer voldoende hersteld om na de herfstvakantie het 

stokje van mij over te nemen. En stopt hier mijn periode op Vrije School Peelland. 

Ik wil alle ouders, verzorgers en teamleden bedanken voor de fijne samenwerking en het 

vertrouwen wat mij geschonken is. In mijn rugzak neem ik alle mooie inzichten mee, die ik 

heb opgedaan in het Vrijeschoolonderwijs. Dit samen met de wetenschap dat ik een steentje 

heb mogen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de school, in deze bijzondere periode. 

Ik wens jullie allemaal nog veel mooie momenten toe op Vrije School Peelland! 

 

Vriendelijke groet, 

Sjanny Kusters, interim directeur 
 

 

 

 

Studiedag 

 

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

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 9 – 15 oktober 2020 

  

 

 

 
  

 

HERFSTVAKANTIE 

 



 

 

 

Jaarkalender  

 

We hebben ervoor gekozen om de jaarkalender niet meer te laten drukken. Dit omdat er 

vaak tijdens het jaar veranderingen kunnen zijn die niet meer meegenomen kunnen worden 

in de kalender. Op onze website hebben we een kalender die altijd actueel is en die we 

kunnen aanpassen indien nodig. Daarom verzoeken wij u om voor alle activiteiten op de 

website te kijken. Daarin vermelden wij ook als activiteiten aangepast moeten worden, 

bijvoorbeeld in verband met de richtlijnen rondom corona.  

De bijlage van de schoolgids wordt wel afgedrukt. Hierin vindt u naast de vakanties en vrije 

dagen, andere praktische informatie met betrekking tot de school. Deze bijlage kunt u na de 

herfstvakantie verwachten. 

 

 

Vooraankondiging Sint-Maarten 

11 november 

............................................................................................................................. ........................ 
De dagen worden korter. De vogels trekken weg, het wordt stiller buiten. We keren ons vaak letterlijk meer naar binnen toe in 

deze najaarsdagen. Het verhaal van Sint- Maarten die de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf, kan de 

aanleiding zijn om te bedenken wat jij zelf te geven hebt.  

Sint-Maarten werd begraven als bisschop van Tours op 11 november 397. Op die dag vieren wij zijn feest.  

Een feest dat gaat over delen en het geven van warmte.  

 

WANNEER 

woensdag 11 november 

8:30-12:30 uur 

(normale schooltijden) 

 

 

 

 

 

NODIG 

een knol/pompoen 

ijslepel 

lepel 

keukenmesje (scherp) 

gutsen 

appelboor 

 

 

Het feest vindt dit schooljaar in zijn geheel plaats onder schooltijd, in afwezigheid van de 

ouders. De kinderen van de groepen 1 en 2 nemen een pompoenlantaarn mee naar 

school die hun ouders thuis gemaakt hebben en vieren het feest in hun klas. De kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 hollen voor de korte pauze in hun klas een knol/pompoen uit. De 

oudere kinderen helpen hierbij de jongere kinderen. Na de pauze lopen de kinderen van 

groep 3 en 4 met hun lampionnen een tocht door een donker gemaakte school. De 

lichtjestocht eindigt in de zaal waar de kinderen van groep 6 voor alle kinderen een beeld 

van Sint Maarten neer zullen zetten en we gezamenlijk Sint Maartenliedjes zullen zingen. 

 

Voor het maken van een knol/pompoenlantaarn zijn er verschillende materialen nodig. 

Voorzie de materialen van de naam van uw kind en geef deze mee in een doos. Van het 

vruchtvlees van de knol/pompoen wordt soep gemaakt. 

 

 

 

Meer weten over Sint Maarten?  

Hou de Peellandkoerier in de gaten! 

 

 

 



 

 

 

Kerstspel 

 

Helaas is er door de maatregelen dit jaar geen kerstspel voor ouders. De kinderen van  

groep 3 tot en met 8 zien het kerstspel onder schooltijd. 

Hierdoor hebben de kinderen op 17 december ’s middags geen vrij maar hebben ze de hele 

dag school. Dit is ook terug te vinden in de jaarkalender op de website: 

www.vrijeschoolpeelland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIJNE HERFSTVAKANTIE 

http://www.vrijeschoolpeelland.nl/

