
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

maandag 7 december – vrijdag 11 december 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2e Advent 

 

  Paradijsspel  

(gaat niet door) 

 

 

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

maandag 14 december – vrijdag 18 december maandag 21 december – vrijdag 1 januari 

ma 14 dec.  3e Advent 

do 17 dec.  Kerstviering, kinderen hele dag school 

vrij 18 dec.  Alle kinderen vrij 

 

 

 

Eerste advent terugblik 

Vanaf 30 november 

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

Afgelopen maandag startten alle klassen met een stemmige adventsviering. In de aula kwamen de groepen 3 tot en 

met 8 samen. Na de adventsspreuk mochten de kinderen van groep 3 de adventstuin lopen en hun lichtje in de  

spiraal plaatsen. Steeds meer lichtjes straalden in het donker, terwijl we konden luisteren naar prachtige fluitmuziek  

van juf Anja.  

Van elke klas mocht nog één kind een kaarsje aansteken, dat meeging naar de klas. Om in 

de klas vervolgens ook de eerste kaars van de adventskrans aan te steken. Een moment 

van verstilling om met elkaar te beleven, midden in de drukke Sinterklaastijd.  

Ook de kleuters mochten in hun eigen klas de adventstuin lopen en beleven dat er steeds 

meer lichtjes gingen stralen. Als je door je wimpers heen keek, zag je zelfs de stralen van 

de lichtjes!  

Deze stille viering werd door de kleuters ook verwerkt in een tekening.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 15 – 3 december 2020 

  

 

 

 
  

KERSTVAKANTIE 

 

 

  

  

 

Adventsspreuk: 

 

Donker wordt de aarde  

Duister overal 

Maar ons hart beware  

Licht dat blijven zal 

Dat het helder brande 

Stralen mag heel ver,  

Dan zal eens de aarde 

Worden tot een ster.  

 

 



 

 
 

 

Nieuwe verlichting? 

 

Helaas gaan de kerstspelen niet door zoals we gewend zijn. Dan hadden we meteen 

gebruik kunnen maken van de nieuwe verlichting die er sinds kort hangt. Voorlopig 

hebben we deze verlichting te leen dankzij de hulp van Sieto van der Wey. Dank daar 

voor. De bedoeling is echter dat we zelf deze verlichting nieuw gaan aanschaffen 

vanuit de opbrengst van de jaarmarkt. Hopelijk gaat de jaarmarkt dit jaar wel door, 

zodat we dit mogelijk kunnen maken. 

In het fotootje hiernaast krijgt u al een indruk van wat dat gaat betekenen. 

 

 

 

 

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.  
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