
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

maandag 14 december – vrijdag 18 december 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3e Advent 

 

  Kerstviering,  

kinderen hele dag school 

 

Alle kinderen vrij 

 

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

maandag 21 december – vrijdag 1 januari 

 

 

Sint-Nicolaas terugblik 

6 december 

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

Wat een geluk! De goedheiligman bracht afgelopen vrijdag met twee vrolijke pieten een 

bezoek aan onze school. Uiteraard werd hij zingend ontvangen door groep 3 t/m 8 in de hal. 

Een lieve Maria uit groep 3 gaf Sinterklaas een lichtje, waarmee 

hij de adventskaars aan kon steken. 

Daarna bezocht Sinterklaas de kleuters, die met z’n allen in de 
aula zaten te popelen om Sint te ontvangen. Wat was dat 

gezellig! De kleuters vroegen en vertelden honderd uit. En 

Sinterklaas las in zijn grote boek over wat hij en zijn pieten op 

school hadden gezien: dat er zo’n hoge torens werden gebouwd, 
zo’n lekkere (pepernoten)broodjes werden gebakken, zo lief 

voor de poppenkinderen werd gezorgd en dat de kleuters vaak 

heerlijk wandelen in de Bundertjes. 

Vervolgens waren groep 3, 4 en 5 aan de beurt! Ook over hen 

vertelde Sint wat hij zoal had gezien in de klassen: hoe er gerekend werd, geschreven, 

gebreid, gezongen en nog zoveel meer. En hij vertelde de kinderen ook nog een mooi 

verhaal. Vereerd door dit bezoek en gevuld met mooie beelden gingen de groepen weer 

naar hun klaslokaal, waar ze net als de kleuters nog verrast werden met een cadeau voor de 

klas. Dank u Sinterklaasje! 

De hoogste groepen gingen na de ontvangst van Sinterklaas terug naar hun klas om te 

luisteren naar elkaars dichtkunsten en om de beurt elkaars surprises te bekijken. Daar 

kwam weer veel moois en treffends voorbij. Een echte kunst om de ander met humor een spiegel voor te houden!  

Bedankt voor uw bezoek Sinterklaas en hopelijk tot volgend jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 16 – 10 december 2020 

  

 

 

 
  

KERSTVAKANTIE 

 

 

   



Kerstviering aankondiging 

17 december 

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

 

Donker is de aarde, de bomen zijn nu kaal 

Voor het kwaad bewaar’ ons de dapp’re Michael, de 

dapp’re Michael 
Heilige Sint Maarten, hij schonk ons offerkracht 

Advent is nu gekomen en heel de wereld wacht, en heel de 

wereld wacht 

Nicolaas wil helpen een beter mens te zijn 

Opdat het kerstlicht strale in onze harten rein, in onze 

harten rein 

 

 

Dit lied zingen we vaak, in deze tijd van het jaar. Michael heeft ons de moed geschonken om vanuit de zomer weer 

de donkere tijd in te gaan, om weer naar binnen te keren. Sint-Maarten leerde ons te delen en goed te doen. 

Sinterklaas gaat weer een stapje verder, de cadeaus worden persoonlijker, gedichten en surprises helpen ons een 

spiegel voor te houden, mild en vriendelijk. Wat zijn je sterke kanten, je kwaliteiten en waar moet nog aan gewerkt 

worden, opdat het kerstlicht ook binnen ons kan gaan stralen?  

 

Hoe & wat: groep 3 t/m 8 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 vieren Kerst dit jaar in hun eigen groep, maar openen in de zaal met een Advent 

viering. De kaarsen worden aangestoken en er zal worden gezongen. Bovendien krijgen alle groepen de ruimte om 

hun eigen bijdrage aan de Kerst opening te leveren middels een toneelspel, een lied of een gedicht voordragen. 

 

Voor de kinderen is een kerst lunch geregeld. Ze hoeven dus geen brood mee te nemen. 

 

Hoe & wat: kleuters 

De kleuterklassen vieren het kerstfeest in de eigen klas met het spelen van een kerstspelletje. Helaas kunnen daar dit 

jaar geen ouders bij zijn. De juffen zullen (zo mogelijk) wat foto’s en filmpjes maken om de ouders van de eigen klas 
toch een beetje in de kerstsfeer van de klas mee te kunnen nemen. 

De kerstmaaltijd wordt verzorgd door school, dus de kinderen hoeven deze dag geen brood en drinken mee te 

nemen. Graag wel fruit meegeven. 

Op het einde van de kerstviering zullen de kleuterklassen iets eerder naar buiten komen en voor de ouders nog een 

mooi kerstlied zingen, op de plek waar zij ook worden opgehaald. 

 

Voor alle groepen gelden op deze dag, donderdag 17 december de normale schooltijden. 

 

 



 

 

Ouderschenkingen 

 

Beste ouders, 

 

Op 28 december worden de incasso’s ingepland voor de ouders die hebben gekozen 
om de Ouderschenking in één keer per jaar via incasso te betalen. Voor de ouders 

die op het formulier januari hebben aangekruist, zal dat rond 27 januari zijn. Houd u 

er rekening mee, zodat er voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer 

staat. 

Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan kunt u deze nog afgeven bij de 

administratie of naar onderstaand emailadres sturen.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens en 

Catherine Keirse van Kubus op het emailadres ouderschenkingen@kubus.nl of 

telefoon 043-409 1420. U kunt natuurlijk ook altijd met de school contact opnemen.  

Hartelijk dank voor uw steun aan onze school. 

 

NB  

voor meer informatie over ouderschenkingen kunt u terecht via onderstaande link. 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/toelichting-vrijw.-

ouderdonaties.pdf 

 

 

 

 

 

 

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar.  

Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. 

 

De campagne ‘AAN in het donker’ is sinds kort actief om verkeersdeelnemers 

hiervan bewust te maken. 

Wij willen u vragen de verlichting van de fietsen van uw kind in deze donkere tijden 

nog eens goed te controleren of ze werkt. Het gaat ons naast de gewoontevorming 

van goed zichtbaar vooral om de veiligheid van de kinderen op de reis naar school. 

 

WIST JE DAT… 

• Verlichting niet zozeer voor het eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je 

zien? 

• Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben 

dan ouderen? 

• Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet 

kunt zien aankomen. 

 

 

 

 

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.  

 

 

mailto:ouderschenkingen@kubus.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/toelichting-vrijw.-ouderdonaties.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/09/toelichting-vrijw.-ouderdonaties.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWzLCdopvYAhUP_aQKHVxsAJ8QjRwIBw&url=https://www.athleteshop.nl/new-looxs-melbourne-rieten-mand-grijs&psig=AOvVaw1ByJoDzwmDuV-ZRg9-9pIB&ust=1513951294969210


 

 

 

Annatheater  

 

In de kerstvakantie organiseert het Annatheater, met steun van Cultuur Contact 

Helmond: “Op de Planken met Anna”. We maken dan in twee dagen een voorstelling 
met kinderen en jongeren. 

Verder zijn er in januari gratis proeflessen toneelspelen op onze Jeugdtheaterschool.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2020/12/Op-de-planken-met-Anna-en-gratis-proeflessen-december-2020-januari-2021-Jeugtheaterschool-Annatheater-sc.pdf

