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Mededelingen van de Vrije School Peelland
maandag 23 november – vrijdag 27 november
maandag

dinsdag

woensdag

groepenpresentatie gr. 3-5-7

donderdag

vrijdag

een-op-een rondleiding

(gaat niet door)

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 30 november – vrijdag 4 december
maandag 7 december – vrijdag 11 december
ma 30 nov.
Adventstuinviering
ma 7 dec.
Advent
vrij 4 dec.
Sinterklaas
do 10 dec.
Paradijsspel (gaat niet door)

Visie 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 kernwaarden!
Wat zijn kernwaarden?
Kernwaarden zijn de belangrijkste ('kern') waarden binnen een organisatie. Het gaat om zaken waar men collectief
van uit gaat, die men graag wil, en waarnaar men streeft. Waarden zijn dus morele doelen of idealen die mensen
nastreven, waarderen en motiveren. Waarden hebben emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’.
Onze waarden voor onze schoolorganisatie hebben we gekoppeld aan vier basiswoorden;
Kernwaarden Vrije School Peelland:
✓ Lef: wij durven, waar nodig, met ons onderwijs buiten de lijntjes te kleuren.
✓ Verbinding: wij verbinden ons langdurig met de kinderen en hun ouders op basis van vertrouwen.
✓ Verwondering: wij stimuleren dat kinderen zich verwonderen en genieten van het leren.
✓ Kunstzinnig onderwijs: wij bevorderen de creativiteit, de gevoelsontwikkeling en de wilskracht bij kinderen.
Thuiswerkpakket Corona voor thuisblijvende kinderen
Het is een spannende tijd met het Corona-virus. Vooral voor kinderen die thuis
moeten blijven vanwege iemand in het huishouden die getest is voor COVID-19.
Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen geen extra stress krijgen. Als ze de
hele dag thuis zijn, vinden wij leraren en jullie als ouders het fijn dat kinderen
zinvolle activiteiten hebben om de dag te vullen.
Dat is de reden dat we drie verschillende thuiswerkpakketten hebben geregeld voor
de kinderen vanaf groep 3. Ze zijn bedoeld voor groep 3-4 , groep 5-6 en voor groep
7-8. Elk met een andere op de leeftijd gebaseerde inhoud.
In een papieren tasje zitten verschillend soorten opdrachten, die voldoende zijn voor
een week thuiswerken. Dit thuiswerk bestaat uit een weektaak met opdrachten die
zelfstandig verwerkt kunnen worden en aanvullend materiaal. Voor de kinderen en
de ouders zit er een handleiding in.
Voor het ophalen en/of laten brengen van het thuiswerk kunt u contact opnemen
met de leerkracht.

Een-op-een rondleiding
woensdag 25 november, 14.00 – 15.00 uur en 15.00 – 16.00 uur.
Laat jij onze mooie school ook graag zien aan vrienden, buren en kennissen?
Door alle coronamaatregelen konden de informatieavond, inloopochtend en
probeer speelochtenden de afgelopen tijd niet doorgaan. Maar gelukkig is er de
mogelijkheid om nieuwe ouders een een-op-een rondleiding aan te bieden,
uiteraard op afspraak en als de school uit is. Help je ons mee om dit onder de
aandacht te brengen? Zo kunnen we ervoor zorgen dat nóg meer kinderen van ons
mooie onderwijs kunnen genieten!
Een afspraak maken, om een tijdslot te reserveren, kan telefonisch 0492-547628.

Sint Nicolaas aankondiging
.....................................................................................................................................................
WANNEER
vrijdag 4 december 2020
8:30-12:30 uur
(voor de kleuters en de
groepen 3 en 4)
8:30-14:30 uur
(voor de groepen 5, 6, 7 en
8)

Gelukkig is Sint Nicolaas ook dit jaar weer in Nederland gearriveerd. En uit
betrouwbare bron hebben we vernomen dat hij onze school wellicht ook met een
bezoekje zal vereren.
Op vrijdag 4 december zullen we aan het begin van de dag de Sint zingend
verwelkomen.
Hierna zal hij de jongere kinderen in de aula een bezoek brengen; eerst de kleuters
en daarna groep 3, 4 en 5 gezamenlijk. De groepen 6, 7 en 8 vieren het feest in de
eigen klas met het maken van surprises en gedichten.
De schoolkrant
De schoolkrantredactie bestaande uit enkele ouders en leerkrachten heeft met
ingang van dit schooljaar uitbreiding gekregen. Justin Otting en Janneke Rutten
hebben zich aangesloten. De laatste maanden is in de nieuwe samenstelling gewerkt
aan een nieuwe schoolkant, die zeer binnenkort met de kinderen meegegeven zal
worden.
De schoolkrant wordt financieel ondersteund door adverteerders en abonnees
(grootouders, oud-ouders, oud-leerkrachten en andere belangstellenden) die wij
zeer dankbaar zijn. Mocht je een bijdrage willen leveren aan de volgende
schoolkrant dan kan dat door een artikel of advertentie te plaatsen of een abonnee
aan te melden. Een abonnement kost dit jaar 8 euro. Je kunt hiervoor persoonlijk
contact opnemen met een van de redactieleden of gebruik maken van het e-mail
adres: schoolkrant@vrijeschoolpeelland.nl
We hopen dat jullie en jullie kinderen de schoolkrant met evenveel plezier lezen als
wij hem als redactie gemaakt hebben!
Groetjes van de schoolkrantredactie Eva Otting, Katja Ngo-van Hoof, Mieke
Meijering, Barbara Sparreboom, Justin Otting en Janneke Rutten.

Advent hoe & waarom
Vanaf 30 november
....................................................................................................................................................
Het woord Advent komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt bedoeld: de komst
van het licht op aarde. De Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfsttijd.
Wij zijn op weg naar de langste nacht, het licht wordt steeds schaarser.
De weekopeningen staan binnenkort in het teken van het naderende kerstfeest. Er worden verhalen verteld waarin
naar het kerstfeest verwezen wordt, het licht voor de adventskrans wordt vanuit de zaal naar de klassen gebracht.
Heel bewust wordt er in de adventstijd naar kerstmis toegeleefd. Vier weken duurt de adventstijd. Vier weken van
verwachting.
WANNEER
vanaf maandag 30
november, tijdens de
weekopening
8:30-8:45 uur

Het begin van de adventstijd vieren we in de laagste klassen met het lopen van de
adventstuin. Een spiraal van kerstgroen, met één grote kaars in het midden. De
kleuters en de kinderen van groep 3 lopen allemaal de spiraal, van buiten naar binnen
en steken hun lichtje aan, aan de grote kaars. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje
ergens in de spiraal, die steeds meer verlicht wordt. In de donkere tijd kunnen wij
steeds meer licht zien stralen.
De adventstuin voor groep 3 is in de aula, tijdens de weekopening van 30 november.
De kleuters lopen het adventstuintje in hun eigen klas, op dezelfde ochtend.

NODIG
‘kerstgroen’
(dennengroen,
coniferengroen etc..)

Voor het maken van de adventstuintjes is groen nodig. Komende week (23-27
november) kan iedereen wat dennengroen, coniferengroen of ander ‘kerstgroen’
meenemen.

Meer weten over Advent? Hou de
Peellandkoerier in de gaten!

Wij verwelkomen:
In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Nollie
- Timo Verbakel

Beste voetballers en voetbalsters,
Er komt een vette voetbalactiviteit aan! Helaas kunnen we het door de maatregelen
niet organiseren zoals we gewend zijn, maar we gaan een vet event neerzetten voor
onze (zaal)voetballiefhebbers!
Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden! We hebben de
doelgroepen wel aan moeten passen, die ook goed aansluit bij deze stijl van
voetballen en past binnen tijden van de zaal. Gecombineerd met de maatregelen die
gelden, zijn we tot de volgende doelgroepen en tijden gekomen.
De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven: (let op, de opening van het
inschrijven is verplaatst van maandag 16 november naar vrijdag 20 november!)
10-11 jaar // 09.30-12.00
12-13 jaar // 09.30-12.00
14-15 jaar // 13.00-15.30
16-17 jaar // 13.00-15.30
Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020
Meiden spelen op woensdag 30-12-2020
Wat is belangrijk?
- Je mag inschrijven met maximaal 2 speelsters/spelers
- Elk team moet verplicht een leider of leidster hebben
- De team die spelen, blijven in de zaal waar de velden liggen
- De tribune en kleedlokalen zijn dicht
- Teams krijgen vaste plekken aangewezen wanneer ze niet spelen
- Coaches krijgen vast plekken aangewezen van waar ze mogen coachen
- Er is geen publiek toegestaan
Meer exacte informatie en protocollen om ons evenement corona proof te houden
ontvangen de deelnemers na het aanmelden.
LET OP: we kunnen dus helaas veel minder teams/deelnemers kwijt dan we gewend
zijn, dus zorg dat je snel inschrijft als je met jouw team mee wil doen.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 20 november via:
www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2020/

