
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   18 januari – vrijdag 22 januari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

     

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

maandag 25 januari – vrijdag 29 januari Maandag 1 februari – vrijdag 5 februari 

  

 

 

 

 

 

Woensdag 20 januari is GEEN studiedag. Er wordt gewoon thuisonderwijs gegeven. 
 

 

 

 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen, groep 3 tot en met groep 8 
 

Het innen van het bedrag van 10 euro per kind voor het spaarsysteem* zal dit jaar door de 

Lock down niet kunnen plaatsvinden in januari. 

We hebben besloten om dit in te plannen direct na de carnavalsvakantie. 

Uw kind krijgt dan een envelop mee naar huis met het verzoek daar de 10 euro in te doen. 
 

* We werken met een zgn. spaarsysteem. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt per kind per jaar 

€ 10 door de ouders gespaard. Over de totale basisschoolperiode wordt dat dus 6 x 10 = € 60 per 
kind. De uitgave per jaar is echter verschillend. In de lagere klassen besteden we een lager bedrag 

aan schoolreisjes. In de hogere klassen zijn de schoolreisjes en kampen een stuk duurder. U spaart 

dus eigenlijk voor een duurdere uitgave in de hogere klassen. Veel ouders vinden het namelijk niet 

prettig om in de hogere klassen in één keer een hogere uitgave te doen. Vandaar het spaarsysteem.  

 

 

 

 

Mis jij het spelen en sporten met je vriendjes en vriendinnetjes op school?  

Dan hebben wij iets supergaafs voor jou! Vanaf 18 januari gaan wij ‘Buiten Sporten met 
Jibb+’ voor groep 3 t/m 8. Ben je klaar met je schoolwerk thuis? En wil je even lekker 
bewegen? Geef je dan op! Op maandag, dinsdag en donderdag geven wij een gave 

beweegles in de buitenlucht. Speciaal voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 en gratis. We 

starten om 15 uur en iedere dag op andere locaties in Helmond.  
 

Programma ‘Buiten Sporten met Jibb+’: 
Dag Tijdstip* Locaties 

Maandag 15.00 – 16.00 uur Rood-Wit ’62 / Brandevoort 

Dinsdag 15.00 – 16.00 uur Mulo Baseball & Softball / Mierlo-Hout 

Donderdag 15.00 – 16.00 uur Swift Helmond  

* Bij veel aanmeldingen, gaan we een tweede moment aanbieden van 16.00 – 17.00 uur.  
 

Opgeven via: 
https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=82&types%5B0%5D=40&sort=name. 

 

En vergeet niet om jouw vriendje of vriendinnetje te vragen om ook mee te doen!  
 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 19  - 14  januari 2021 
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