
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 11 januari – vrijdag 15 januari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  MR bijeenkomst (online)   

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

maandag 18 januari – vrijdag 22 januari Maandag 25 januari – vrijdag 29 januari 

  

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Allereerst de beste wensen voor een, gelukkig, ontspannen en vooral vrij 2021. 

We hopen dat u hebt genoten van de feestdagen, ook al was het waarschijnlijk in het klein. Ook hopen we dat de 

kinderen een fijne en zorgeloze vakantie hebben gehad. 
 

Afgelopen maandag stonden we weer in de startblokken, op een manier die niet  wenselijk, maar wel noodzakelijk 

was. De leerkrachten hebben, enigszins verrast, in de dagen voor de kerstvakantie hun nodige voorbereidingen 

getroffen. 

Ook van u vraagt het weer nieuwe moed, optimisme en organisatietalent. Dat realiseren we ons maar al te goed. Het 

is soms een hele goocheltoer om alle ballen in de lucht te houden. We zien dat iedereen daar zijn uiterste best voor 

doet. 

Via de digitale mogelijkheden of door voorbereide werkpakketten, proberen we elkaar en de kinderen goed op de 

hoogte te houden en proberen we het onderwijs zo veel mogelijk voortgang te laten plaatsvinden. Samen komen we 

er dan wel doorheen. 
 

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoe de situatie er na zondag 17 januari gaat uitzien. We hopen dat de genomen 

maatregelen zo veel effect gaan hebben, dat de kinderen op maandag 18 januari weer naar school kunnen. 
 

De volgende punten zijn van u belang om rekening mee te houden de komende weken: 

• De studiedag op 20 januari gaat niet door. De kinderen krijgen onderwijs op school of thuiswerk (indien de 

Lock down periode verlengd wordt). 

• Er zijn vermoedens dat de Britse variant van het virus wél besmettelijk is onder kinderen. Het Outbreak 

Management Team (OMT) adviseert daarom om kinderen onder de 12 jaar óók te laten testen bij klachten. 

Het kabinet maakt daarover volgende week meer bekend. 

• De huidige Lock down loopt af in de week van 18 januari. Maar als de besmettingscijfers de komende weken 

niet fors omlaag gaan, is de kans groot dat de maatregelen worden verlengd. Ook is er dan een kans dat de 

scholen dan langer dicht blijven. Rond 12 januari hakt het kabinet daarover knopen door. 
 

In de wekelijkse Peellandkoerier, die op de donderdag wordt verspreid, houden we u zo veel mogelijk op de hoogte 

van de nieuwste ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet 

Hans Dekker 

 

 

 

 

MR bijeenkomst 
 

Volgende week woensdag 13 januari komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de 

agenda van deze vergadering. Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij 

bereikbaar op mr@vrijeschoolpeelland.nl  Je kan ons ook aanspreken: Gerda 

Thijssen, Martijn van Glabbeek, Bram van der Plas of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad  

 

Peellandkoerier  
 

nr. 18 – 7 januari 2021 

  

 

 

 
  

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/01/Agenda_MR-13-01-2021-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl

