
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda 15 februari – vrijdag 19 februari 
 

 

 

 

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

maandag 22 februari – vrijdag 26 februari Maandag 1 maart – vrijdag 5 maart  

wo 24 febr. studiedag groep 3 t/m 8      

 

 

Contactpersoon bij besmetting 
 

Natuurlijk hopen we niet dat een kind of leraar bij ons op school besmet raakt met het COVID-19 virus. Daarom 

proberen we ook alle maatregelen zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en de nodige voorbereidingen te treffen. We 

merken dat u de maatregelen als ouders gelukkig ook heel serieus oppakt. De mondkapjes op de speelplaats zijn al 

bijna een vanzelfsprekendheid. Dank voor jullie medewerking, want dit geeft ons een veiliger gevoel en zo hopen we 

een besmetting op school te voorkomen.  
 

Mocht er in een groep een besmetting zijn, dan informeren we u middels een brief wat daar uit voortvloeit. Eén 

aspect daarvan is dat er op school een contactpersoon(-en) is voor uw eventuele vragen. Hans Dekker is dan de 

contactpersoon over de vragen rond de besmetting. De leraar is de contactpersoon over hoe de groep 

onderwijsinhoudelijk verder gaat in de quarantaine periode. De leraar zal u informeren hoe het onderwijs wordt 

vervolgd, mits de leerkracht niet zelf ziek is. Mocht u over dat het onderwijsinhoudelijke deel vragen hebben dan kunt 

u dus bij de leerkracht terecht.  
 

Verder vinden we het fijn dat u als ouders/verzorgers goed bereikbaar bent. Mochten er wijzigingen zijn in uw 

bereikbaarheid (bv. ander telefoonnummer), dan vinden we het belangrijk dat u die informatie doorgeeft aan de 

administratie vsp@vrijeschoolpeelland.nl 
 

 

 

 

Studiedag 
 

Woensdag 24 februari is een studiedag voor groep 3 t/m 8. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze dag geen school. 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan deze dag wel naar school. 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 
 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha 

- Ember de Koning 
 

In de kleutergroep bij juf Mieke/ juf Miriam 

- Milayah Noordzij 
 

In groep 3 bij juf Katinka / juf Rhea 

- Daantje van de Water 

Peellandkoerier  
 

nr. 23 - 11 februari 2021 

  

 

 

 
  

 

VOORJAARSVAKANTIE 
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