
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   16 november  – vrijdag 20 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  Probeerspeelochtend 
(gaat niet door) 

 Kennismakingsochtend 

nieuwe ouders  
(gaat niet door) 

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

maandag 23 november  – vrijdag 27 november maandag 30 november  – vrijdag 4 december 

di 24 nov.  groepenpresentatie gr. 3-5-7  

     (zonder ouders) 

 

ma 30 nov.  Adventstuinviering 

vrij 4 dec.  Sinterklaas 

 

 

Missie Vrije School Peelland 
 

In de afgelopen maanden hebben we ons als team van de Vrije School Peelland gebogen over een herijking van onze 

missie – kernwaarden en visie. 

In de komende Peellandkoeriers informeren we u kort en krachtig over wat er uit dat proces is gekomen.  
 

Wij zijn trots op wat we doen in onze school en we willen u daarvan ook medestanders van maken. 
 

Vandaag onze nieuwe missie! 

Hij is uit twee delen opgebouwd. Allereerst beginnen we met een paar krachtige uitspraken om vervolgens te 

formuleren waar we op onze school in relatie tot die uitspraken voor staan. 
 

In de volgende Peellandkoerier zetten we onze missie om in een aantal kernwaarden. 

 

 

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld 

Kinderen willen veel  leren over de wereld 

Kinderen worden initiatiefrijk in de wereld 

 

 

Missie Vrije School Peelland 

 

Onze basisschool is een veilige oefenplaats waar wij kinderen begeleiden en uitdagen om te leren.  

Wij staan, vanuit de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek, voor een veelzijdige, levendige en gezonde leeromgeving.  

Ons onderwijs brengt dat wat in aanleg in de kinderen en de groep aanwezig is - passend bij de leeftijd - tot groei.  

 

Zo willen we samen op weg: 

✓ vanuit een breed gevormde basis,  

✓ met een open en respectvolle blik naar de wereld, 

✓ zodat kinderen op eigen benen willen leren staan en verantwoorde keuzes durven te gaan maken! 

Hans Dekker 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 12 – 12 november 2020 

  

 

 

 
  



 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Martha  

- Eva Smeenge  
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