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Mededelingen van de Vrije School Peelland
maandag 30 november – vrijdag 4 december
maandag

dinsdag

woensdag

Adventstuinviering

donderdag

vrijdag

Sinterklaas

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 7 december – vrijdag 11 december
maandag 14 december – vrijdag 18 december
ma 7 dec.
Advent
ma 14 dec.
Advent
do 10 dec.
Paradijsspel (gaat niet door)
do 18 dec.
Kerstviering, kinderen hele dag school
vrij 19 dec.
Alle kinderen vrij

Rookvrij School Plein
Wij zijn al jaren een rookvrije school. Gelukkig is dat initiatief nu ook vanuit de wet
geregeld. Vanaf 1 augustus 2020 moeten namelijk alle scholen een rookvrij
schoolterrein hebben. De overheid, en wij staan achter dat standpunt, vindt dat
scholen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving moeten bieden.
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen
gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien.
Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt
ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het
plein en bij het hek in het zicht van de leerlingen.
Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking!
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Advent herinnering
Vanaf 30 november
.....................................................................................................................................................
WANNEER
vanaf maandag
30 november, tijdens
de weekopening
8:30-8:45 uur

De weekopeningen staan vanaf komende maandag in het teken van het naderende
kerstfeest.
De kleuters en de kinderen van groep 3 lopen aanstaande maandag het
adventstuintje. Ze lopen om de beurt door de spiraal van kerstgroen en steken hun
lichtje aan, aan de grote kaars in het midden. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje
ergens in de spiraal, die steeds meer verlicht wordt.
We vragen u om de kleuters en kinderen van groep 3 deze dag geen synthetische
kleding aan te geven en lange haren vast te doen in een staart of vlecht.

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

Voor het maken van de adventstuintjes is groen nodig. Alle kinderen van school
kunnen a.s. vrijdag (morgen) hiervoor dennengroen, coniferengroen of ander
‘kerstgroen’ meenemen.

Sint Nicolaas waarom & hoe
6 december
.....................................................................................................................................................
Het Sinterklaasfeest kent zijn oorsprong in de vierde eeuw in Turkije. Nicolaas was bisschop en vele legenden
verhalen van zijn hulp en goede daden. Hij stierf rond 6 december, wat door de kerk als zijn heiligendag genoemd is.
Vanwege zijn goede werken werd Nicolaas lange tijd als beschermheer beschouwd, voornamelijk voor zeelieden en
kinderen.
Nu is dat veranderd in het beeld van de goedheiligman; een lieve, goedgeefse, barmhartige man. De Sint een vriend is
voor ieder, voor groot en klein. Hij benadrukt het goede in de kinderen, is niet te streng of moreel, en vervult hun
hartenwens. In surprises en gedichten voor de oudere kinderen (en volwassenen) is ruimte om met fantasie en humor
zowel positieve als minder positieve eigenschappen te benoemen. Het geeft blijk van de ander te zien in wie hij is.
Het Sinterklaasfeest valt in de adventstijd; als een storm voor de stilte. Een moment van uiting kunnen geven, voordat
we de stille verwondering van de kersttijd en het (innerlijke) licht ingaan. Nog fijn zingen uit volle borst, genieten van
pepernoten, mandarijnen, chocolade en humorvolle gedichten en knutselwerken voor elkaar maken. Waarbij we ons
voorhouden waar de traditie vandaan komt en het feest vieren vanuit het beeld van de lieve, goedgeefse,
barmhartige heiligman Sint Nicolaas.
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.

’t Winkeltje
Helaas blijft ‘t Winkeltje gesloten tot de corona maatregelen worden versoepeld en
de ouders weer de school in mogen.

Mand met gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen mand stroomt weer langzaam over. We gaan de mand tot
aan de kerstvakantie een aantal ochtenden bij de poort uitstallen (bij droog weer)
wellicht dat er iets van uw kind bij zit.
Na de kerstvakantie gaan alle niet opgehaalde spullen naar een andere bestemming.

