
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   2 november  – vrijdag 6 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

studiedag, alle 

kinderen vrij 

 GMR bijeenkomst   

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

maandag 9 november – vrijdag 13 november maandag 16 november  – vrijdag 20 november 

ma 9 nov.  MR bijeenkomst 

wo 11 nov. Sint Maarten  

wo 18 nov.  Probeerspeelochtend (onder voorbehoud) 

vrij 20 nov. Kennismakingsochtend nieuwe ouders (onder   

   voorbehoud) 

 

 

 
 

 

Terug van weg geweest 
 

Zoals jullie al van Sjanny begrepen hebben, neem ik na de vakantie het stokje weer van haar 

over. Ik ben de afgelopen periode weer aardig aangelijnd en inmiddels afgestemd en het 

voelt weer goed om op school  te zijn.                                                                                                         

De afgelopen periode is voor kinderen, leraren en ouders een intensieve tijd geweest. Ik heb 

dit op afstand gevolgd en wil graag mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop dit 

verlopen is. Ik ben Sjanny ook dankbaar dat ze deze periode van mijn afwezigheid, zo 

adequaat heeft overgenomen. 

De wereld is in de afgelopen maanden ingrijpend veranderd. Hiervan zullen we de effecten 

nog wel even merken. We leven met meer of minder aangepaste maatregelen, waar we 

allemaal wat van vinden, maar wat we, zeker als we directer betrokken raken, ook voelen in 

ons hart.  

Kortom: het is een enorme uitdaging voor ons allemaal en we proberen er samen het beste 

van te maken. 

Dit schooljaar gaan we er, vanuit onze ambities, een mooi jubileumjaar van maken. 

Verbinding en communicatie zijn daarbij kernwoorden, zodat onze school verder gaat 

groeien en er nog meer kinderen de vruchten van ons mooie onderwijs kunnen plukken.  

Hopelijk kunnen we ons veertig jarig jubileum ergens in het voorjaar weer open en feestelijk 

met elkaar vieren. 

 

Hans Dekker 
 

 

 

 

Studiedag 

 

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

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Nollie 

- Lune Titulaer 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / Martha 

- Noortje Zerstegen 
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Sint Maarten wat & hoe 

11 november 

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

Het Sint Maartenfeest gaat over het delen en het geven van warmte. Sint Maarten werd begraven als bisschop van Tours 

op 11 november 397. Die dag werd zijn feestdag. Als jonge soldaat kwam Maarten op zijn paard aan bij de stadspoort van Amiens 

en zag daar een arme bedelaar, rillend van de kou. Omdat de helft van zijn mantel van Rome was, sneed hij met zijn zwaard zijn 

mantel in tweeën en gaf zijn eigen helft weg. 's Nachts droomde hij dat Christus het door Maarten weggegeven deel van de mantel 

droeg en tegen hem zei: 'Wat je voor die bedelaar hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.' Deze droom inspireerde Maarten om het 

leger te verlaten. Hij besloot zijn leven in het teken te zetten van het helpen van de armen, van licht brengen in hun duisternis. 

Je lichtje in andermans duisternis laten schijnen en oog hebben voor elkaar. Zonder je hele mantel weg te geven. Zonder jezelf te 

vergeten. Een flinke uitdaging. Om ook goed voor jezelf te zorgen zodat je overeind blijft en kunt blijven geven. 

Met Sint Maarten lopen op veel plaatsen kinderen met hun lantaarn zingend van deur tot deur door de donkere nacht. Maar waar 

komt dat rondgaan van de kinderen vandaan? Als wij voor de kinderen de deur opendoen en onze traktaties uitdelen, maken wij 

hetzelfde gebaar als Sint Maarten. We geven een deel van onze voorraad weg. Dit komt nog uit de tijd dat de armen bij de rijke 

boeren aanklopten in de hoop hun wintervoorraad aan te vullen. Als in de novemberdagen de oogst was binnengehaald, werd de 

laatste biet uitgehold en met een lichtje erin aan de boerderij gehangen als teken dat de voorraad binnen was. Als welkom aan de 

armen, als dank aan de aarde voor de oogst en als teken dat de winter kon komen. Zo'n uitgeholde biet, winterwortel of ander 

knolgewas werd ook gebruikt voor het maken van de lampion waar mee werd rond gegaan. 

 

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 plaats onder schooltijd. 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. 

 

 

 
Na het beeld van Sint Maarten zullen we 

gezamenlijk liedjes zingen, waaronder ‘Sint 
Maarten reed door weer en wind’. Alvast 

beluisteren en thuis oefenen? Zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXWg

Em48_LE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EXWgEm48_LE
https://www.youtube.com/watch?v=EXWgEm48_LE


 

 
 

 

Schoolgidsbijlage 

 

Vandaag geven wij aan uw (oudste) kind de schoolgidsbijlage mee. 

 

Hierin vindt u naast de vakanties en vrije dagen, andere praktische informatie met  

betrekking tot de school.  

 

 

 

 

Thuiswinkeltje 

 

Normaal gesproken sta ik op jullie jaarmarkt, maar die kan nu niet doorgaan. Om toch 

liefhebbers van mooie tweedehands kinderboeken en bijzondere cadeautjes de kans te 

geven voor de feestdagen iets moois te vinden, heb ik mijn thuiswinkeltje geopend. Hier 

verkoop ik tweedehands kinderboeken: sprookjes-, verhalen-, prenten-, voorlees- en 

leesboeken voor peuters, kleuters en de wat oudere kinderen. Bijvoorbeeld: Grimm, Wilhelm 

Hauff, Moeder de Gans, prentenboeken van Christofoor, De Vier Windstreken, Lemniscaat, 

Eric Carle, Elsa Beskow, Rie Cramer, boeken van Astrid Lindgren, Paul Biegel en veel, veel 

meer. 

Ook heb ik bijzondere vlaggenlijnen, kringloopslingers, papierwerk en meer, gemaakt van 

oude spellen en oude boeken. 

 

Maak een afspraak en kom op je gemak snuffelen in mijn thuiswinkeltje, in Woensel, 

Eindhoven: 06 47466330 of c.vd.stelt@hotmail.com 

Tot ziens! 

Corine van der Stelt 
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