
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda 8 maart – vrijdag 12 maart 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

      

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

Maandag 15 maart – vrijdag 19 maart  Maandag 22 maart – vrijdag 26 maart  

ma 15 maart MR-bijeenkomst 

ma 15 maart GMR-bijeenkomst 

 

 

 

Lentefeest wat & hoe 

vrijdag 26 maart – donderdag 1 april 

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

Na een lange winter hebben we dit jaar al met volle teugen kunnen genieten van de lente die in aantocht is. De kinderen 

hebben al zonder jas buiten kunnen spelen en ook de natuur laat ons de komende lente zien: de zon die vaker en langer 

schijnt en de krokusjes die op allerlei plekken dapper hun kopje boven de grond steken. 

De komst van de lente vieren we op school met het Lentefeest. Op vrijdag 26 maart, ook bekend als Palmpasen, is het 

begin van het Lentefeest en we sluiten het af op donderdag 1 april (nee, dat is geen grap!) met het ware Lentefeest.  

Iedere klas zal op zijn eigen wijze invulling geven aan deze Lentefeest week. Dat kan door middel van het vertellen van 

passende verhalen in de klas, het zaaien van tuinkers, een lentetak planten en deze met versieringen laten groeien en 

bloeien, teken- of schilderopdrachten… noem maar op.  
Donderdag 1 april heeft elke klas een eigen programma, waarbij samen de komst van de lente verwelkomd en gevierd 

zal worden. Naar buiten trekken en paaseieren verstoppen, zijn daarbij tradities die we -ondanks enige beperkingen nu- 

toch zo veel mogelijk zullen waarborgen.  

Deze donderdag is gewoon een lange schooldag tot 14.30 uur. Goede vrijdag 2 april is een studiedag en zijn de kinderen 

vrij. 

 

 

 
 

 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen 

 

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.  

 

Hoe wordt het geld geïnd? 

De bijdrage van 10 euro wordt geïnd door de groepsleraar op maandag 15 

maart. 

Uw kind krijgt komende week een envelop, met zijn/haar naam erop, mee naar 

huis met het verzoek daar de 10 euro in te doen en dichtgeplakt aan de leraar 

van uw kind af te geven. 
 

Peellandkoerier  
 

nr. 25  - 4 maart 2021 

  

 

 

 
  



 

 

 

Luizencontrole 

 

Normaal doen we een luizencontrole na een vakantie. Nu kunnen we dit echter 

niet organiseren omdat ouders nog niet de school in mogen. Dit betekent dat we 

een dringend beroep doen op u als ouders om uw kind te controleren op luizen 

en hierop extra waakzaam te zijn. Mocht u kind luizen hebben, dan verzoeken we 

om hem/haar te behandelen en dit door te geven aan de leerkracht.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Ouderenquête verslag & de eerste stap(pen) 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Het schooljaar is al weer een poosje onderweg. Tijdens een studiedag hebben we aandacht gegeven aan de 

ouderenquête die we in september aan alle ouders hebben aangeboden. 

Ruim 40% heeft ons een inkijkje gegeven in haar redenen om voor onze school te kiezen. Heel hartelijk dank daarvoor.  
 

De belangrijkste opbrengsten uit de enquête zetten we hieronder voor u op een rij. 
 

De belangrijkste redenen om voor onze school te kiezen:  

• De school is gericht op een brede persoonsvorming 

• De school neemt de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt 

• De school heeft veel aandacht voor kunstzinnige vakken. 

• Daarnaast vindt u verbondenheid met de natuur, de warme sfeer op school en de relatie met het gedachtengoed, 

dat aan de grondslag ligt van ons onderwijs, belangrijke en waardevolle kenmerken van de school. 
 

Het belangrijkste verbeterpunt: de communicatie  

De school heeft een groot aantal communicatiemiddelen ter beschikking en toch verloopt de communicatie niet altijd 

zoals u en wij dat wenselijk vinden. Zo is het belangrijk dat we gebruik maken van eenduidige communicatiemiddelen 

om met u te communiceren. 

Ook is het noodzakelijk dat we onze kwaliteit beter zichtbaar maken en dat we laten zien dat het onderwijs prima 

aansluit bij de diverse vormen van voortgezet onderwijs.  
 

Hoe zijn we aan de slag gegaan? 

Het verbeteren van de communicatie is een proces dat we als schoolgemeenschap gaan vormgeven. De PR-werkgroep 

van de school heeft hierbij het voortouw genomen. 

 

• Zoals u al heeft kunnen lezen, geven we in de Peellandkoerier informatie over de jaarfeesten door middel van een 

 vast format. Zo bent u tijdig op de hoogte van de invulling en kunt u achteraf het jaarfeest nog een klein beetje 

 meebeleven. 

• Op dit moment hebben we alle communicatiekanalen in kaart gebracht en gaan we daarin structuur aanbrengen. 

 We streven naar meer eenduidigheid.  

• Ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van een kind. 

 Daarvan zijn we ons terdege bewust. Een transparante communicatie over de ontwikkeling van uw kind heeft de 

 prioriteit van het hele team. 
 

Via de Peellandkoerier houden we u graag op de hoogte van de stappen die we zetten.   

Heeft u de enquête niet ingevuld en/of heeft u nog vragen, tops of tips, neem dan gerust contact op met één van  de 

leden van de PR-werkgroep. 
  

Met hartelijke groeten,  

De PR-werkgroep van Vrije School Peelland, 

Juf Mieke, juf Martha, meester Ronnie 
 



 

 

 
 

 

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind  

 

Communiceren kun je leren  

 

Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar je kind over 

zoals jij die bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar? 
 

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.  

 

Inwoners van Helmond kunnen gratis deelnemen aan deze cursus. 
 

 

 

 

 

Maart 2021 in het Annatheater 

 

Audities voor “Assepoester” 

Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag 

meedoen in een theatervoorstelling? Doe auditie voor “Assepoester”. De audities 
worden individueel gehouden en op afspraak.    
 

Gratis proeflessen toneelspelen 

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld 

bent? Kom dan eens in het theater toneelspelen! 

Vanaf 15 maart beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom 

een gratis proefles volgen! 
 

“Op het toneel kan alles, hoe gek of ongelofelijk het ook is! Met de beste 
acteerprestatie, het mooiste decor en het prachtigste licht voel ik me een 

superster.” (Evi, 14 jaar) 
 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 
 

Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt 

door Yasemin Kevser op: 

https://www.youtube.com/watch?v=qW2LMT6ez_4&t=2s  
 

Artikel over onze Jeugdtheaterschool in Mest: lees het artikel over het 

Annatheater van John van der Sanden in “Mest”, hét online platform voor cultuur 
in Noord-Brabant op: https://www.mestmag.nl/artikelen/toneel-met-een-

gouden-randje-10613   
 

Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond. 

Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. info@annatheater.nl -  www.annatheater.nl 
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