
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   25 januari – vrijdag 29 januari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

     

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

maandag 1 februari – vrijdag 5 februari Maandag 8 februari – vrijdag 12 februari 

  

Vrijdag 12 febr. Voor alle groepen normale lestijden deze dag,  

   (voor gr. 4 t/m 8 dus school tot 14:30 uur) 

 

 

Kerstviering terugblik  

Dinsdag 15 december 2020  

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

Het is alweer een tijd geleden, maar wat was het fijn dat we vlak voor de plotselinge 

schoolsluiting nog een stemmige kerstviering konden hebben met elkaar! Nu we allemaal thuis 

moeten blijven beseffen we des te meer dat het samen vieren van jaarfeesten de gouden kralen 

in ons onderwijs en vooral in onze schoolgemeenschap zijn. Daarom nu toch nog een korte 

terugblik op deze dag! 

Na weken oefenen mocht een groepje leerlingen uit 

groep 8 het kerstspel aan de kleuterklassen laten zien: in 

oude taal, met prachtige gezongen liederen wisten zij het 

kerstverhaal helemaal tot leven te wekken. Sommige 

kleuters gingen zelfs even staan om in de kribbe te kijken 

naar ‘het kindje’…. het grootste compliment dat je als 
spelers kunt krijgen! Bedankt spelers, voor dit prachtige kerstgeschenk! 

In de kleuterklassen én in groep 3 speelden de kinderen zelf ook een kerstspel.  

Ook al hadden zij het nog niet zoveel geoefend, toch was te zien hoe de kinderen zich 

inleven in de rol die ze spelen: een lieve Maria, een zorgzame Jozef, een vrolijke 

herder, boze waard of trouw ezeltje, os of schaapje. Of dansen en zingen in een hele 

engelenschaar. 

 

De groepen 3 t/m 8 kwamen ’s middags nog samen in de aula, om de vierde kaars aan te steken en te luisteren naar 

een verhaal en kerstliedjes, gefloten door groep 8. 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 20  - 21  januari 2021 

  

 

 

 
  

 

 

  

 



 

Carnaval aankondiging 
Vrijdag 12 februari 2021 

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

Het mag duidelijk zijn dat carnaval er in 2021 heel anders uitziet dan de afgelopen jaren. Toch willen we het niet 

helemaal aan ons voorbij laten gaan. Daarom staan hieronder enkele notities hoe we er dit jaar mee om gaan. 

Als de scholen vanaf 8 februari weer open zijn, komt er op vrijdag 12 februari geen uitgebreid carnavalsfeest. We 

hanteren deze dag overigens de normale lestijden (voor gr. 4 t/m 8 dus tot 14:30 uur). 

Op vrijdag 12 februari kunnen de kinderen, op basis van vrijwilligheid, wel verkleed naar school komen, maar er zijn 

schoolbreed geen activiteiten in relatie tot carnaval. In de kleuterklassen is er “als vanzelf” op een beperkte schaal 
een carnavalsstemming door het verkleden. De leerkrachten verzorgen op beperkte schaal voor een 

carnavalsstemming door het spelen van b.v. een tafelspel. Het circus voor groep 3 t/m 8 wordt verplaatst naar een 

geschikt moment in de tweede helft van het schooljaar. Dag waarop die circusvoorstelling gaat plaatsvinden zal nog 

nader bekend gemaakt worden. Kinderen kunnen zich die dag evt. toepasselijk kleden in verband met de circusact. 

Het is geen carnavalsstemming die dag, maar een circusstemming. 

 

 

 

 

Beste kleuterouders,  

 

De ouderavonden van groep 1/2 A en groep 1/2 B die begin februari gepland staan, 

gaan niet door. Op een later tijdstip willen we deze alsnog verzorgen, rekening 

houdend met de dan geldende maatregelen.  

 

Vriendelijke groet,  

de kleuterleerkrachten 

Miriam, Mieke, Gerda en Martha  
 

 

 

Oproep voor foto´s, een inkijkje in het thuisonderwijs 

 

Beste ouders, al vele weken hebben jullie kinderen thuisonderwijs. Aan de 

keukentafel, op de bank, aan de eettafel, op het vloerkleed, boven of elders in het 

huis. Wie van jullie heeft tijdens dit thuisonderwijs foto´s gemaakt van de kinderen 

die in onze Peellandkoerier mogen? Of die de school op de Facebooksite mag 

zetten? 

Dus: heeft iemand een leuke foto waarop je kind bezig is met het thuisonderwijs……. 
stuur hem op naar juf Martha (m.courbois@vrijeschoolpeelland.nl) of naar  

juf Mieke (m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl).  
 

 

 

 

Nieuwsbrief van GGD Brabant Zuidoost 

 

Zojuist ontvangen wij een nieuwsflits van GGD Brabant Zuidoost met informatie 

over het testbeleid en de noodopvang. Klik hier voor de nieuwsbrief. 

 
 

 

 

Thuis- 

onder-

wijs 

mailto:m.courbois@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl)
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/01/GGD-Nieuwsflits-21-januari-2021.pdf


 

 

 

 

Carnavalsvakantie 2021 met Jibb+ 

 

Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten met Jibb+!  

Kom jij meedoen met bootcamp, atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als 

eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals hossen & 

klossen, handbal of guppiesport.  

 

Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de 

carnavalsvakantie. Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze 

activiteiten zijn buiten!  

 

Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari 

2021.  

Kosten €2,50 per activiteit. 

 

Klik hier voor de flyer. 

 

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op 

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

 

 

http://www.jibbplus.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/01/Jibb-carnavalsvakantie-2021.pdf
http://www.leergeld.nl/helmond

