
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   9 november – vrijdag 13 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR bijeenkomst  Sint Maarten   

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

maandag 16 november  – vrijdag 20 november maandag 23 november  – vrijdag 27 november 

wo 18 nov.  Probeerspeelochtend (gaat niet door) 

vrij 20 nov. Kennismakingsochtend nieuwe ouders (gaat niet door) 

di 24 nov.  groepenpresentatie gr. 3-5-7 (zonder ouders) 

 
 

 

 

 

 

Zwemtraining groep 5-6-7-8 

 

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen zijn de komende twee weken de zwembaden 

gesloten. Dat betekent dat de zwemtrainingslessen van groep 5-6-7-8 de komende twee 

weken niet door gaan. 
 

 

 
 

 

Luizencontrole 

 

Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen kan a.s. maandag de luizencontrole  

NIET door gaan. 

 

Dit betekent dat we een dringend beroep doen op u als ouders om uw kind te controleren op 

luizen en hierop extra waakzaam te zijn. Mocht u kind luizen hebben, dan verzoeken we om 

hem/haar te behandelen en dit door te geven aan de leerkracht.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 

 

 

Bereikbaarheid school 

 

Vanwege de Corona-maatregelen kan het zijn dat de school telefonisch wat moeilijker te 

bereiken is. Verzoek is, indien de telefoon niet beantwoord wordt, uw boodschap op het 

antwoordapparaat in te spreken. Indien u teruggebeld wilt worden spreek dan duidelijk uw 

naam en telefoonnummer in en door wie u teruggebeld wilt worden. Wij nemen dan z.s.m. 

contact met u op. 

De administratie werkt momenteel vanuit thuis en is bereikbaar via 

vsp@vrijeschoolpeelland.nl op maandag, woensdagochtend en donderdag. 
 

 

 

 

MR bijeenkomst 

 

Volgende week maandag 9 november komt de MR weer bijeen van 19.30 tot 21.00 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  

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 11 – 5 november 2020 
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Schoolgidsbijlage 

 

Ondanks dat er verschillende personen nauwkeurig naar hebben gekeken is er toch een 

foutje in de schoolgidsbijlage gekropen. 

Het betreft het volgende: op bladzijde 18 bij 12 vakanties en vrije dagen staat dat de 

meivakantie loopt t/m dinsdag 14-5-2021. Dat moet niet dinsdag zijn, maar vrijdag. 

Sint Maarten herinnering 

11 november 

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

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. 

 

 IN HET BIJZONDER VOOR DE KLEUTERKLASSEN 

 

Ter voorbereiding van het Sint Maartenfeest vragen we om thuis samen uw kind de pompoen-, knol- of 

wortellantaarn te maken.  

 

In de bijlage vind u een werkbeschrijving voor het maken van de lantaarn.  

 

Onderstaand filmpje is ook heel duidelijk:  

https://youtu.be/6WENakuVKaQ 

 

En ook op de site “Tinekes Doehoek; Wortellantaarn of St Maarten lantaarn” kunt u alle stappen voor het 
maken van een lantaarn van pompoen of wortel heel duidelijk zien.  

https://www.doehoek.nl/aandeslag/sint-maarten-wortellantaren-685.html 

 

Kies bij het versieren van de lantaarn voor beelden die horen bij St Maarten, de herfst, zon, maan, sterren, 

vormen, stippen enz. Niet voor griezelgezichten!  

Op het feest van St Maarten, woensdag 11 november, mogen de lantaarntjes mee naar school om er in de 

klas van te kunnen genieten (graag voorzien van de naam!).   

Mocht je er niet uit komen, kun je altijd contact opnemen met de klassenouders, of juf Gerda, juf Martha en 

juf Mieke. Veel plezier met het maken! 

 

Het programma van het St Maartensfeest in de kleuterklas:  

Een feestelijke opening in de klas vol lichtjes, met het ochtendspel in het Sint Maartensthema. Daarna het 

vrije spel. Tijdens de broodmaaltijd eten we de pompoensoep die in de klas gezamenlijk gemaakt is. De 

kleuters gaan ook naar het beeld van St Maarten in de aula kijken, wat verzorgd wordt door groep 6. 

Natuurlijk zal er een mooi verhaal of zelfs een tafelspel zijn. 
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Sanitaire verbeteringen 

 

In de kleutertoiletten zijn de afgelopen weken enkele noodzakelijke verbeteringen 

aangebracht.  Zo hebben de muren een likje verf gekregen, is een beschadigd toiletpotje 

vervangen, hebben de toiletten nieuwe wc brillen gekregen en hebben de klassen nieuwe 

kranen gehad. De nieuwe kranen maken het zelfstandig handen wassen gemakkelijker. 

 

 

 
 

 

Probeer-speelochtend, 18 november 2020 

 

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kan de probeer-speelochtend helaas niet 

doorgaan. In plaats daarvan kunt u zich wel aanmelden voor een één-op-één rondleiding. 

Deze rondleidingen vinden plaats na 15.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk, liefst 

telefonisch via 0492 – 547628 of per mail info@vrijeschoolpeelland.nl 

 

Kennismakingsochtend nieuwe ouders, 20 november 2020 

 

Ook deze bijeenkomst kan helaas niet doorgaan, de eerstvolgende bijeenkomst staat gepland 

op dinsdag 2 maart 2021. 

 

 

 

 

Herinnering oproep voor de verkiezingen voor de GMR Pallas 

 

Aanmelding als kandidaat gebeurt bij de VERKIEZINGSCOMMISSIE.  

(email m.groeneveld@stichtingpallas.nl) 

 

De termijn van kandidaatstelling sluit op zondag 15 november 2020. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Biologische pompoenen 

 

Aangezien de jaarmarkt deze herfst helaas niet doorgaat, willen wij jullie graag via deze weg 

laten weten dat onze mooie biologische pompoenen voor Sint Maarten ook in onze winkel 

op Croy in Aarle-Rixtel te krijgen zijn! 

Dus kom vooral op dinsdag, donderdag of zaterdag voor mooi pompoenen en meer! 

 

Hartelijke groentjes, 

Max en Elsa 

 

Tuinderijdeantoniushoeve 

Kasteelweg 7 

Aarle-Rixtel  

 

www.tuinderijdeantoniushoeve.nl 
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