
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 12 april – vrijdag 16 april   
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ouderavond kleuters 

(digitaal) 

    

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

maandag 19 april – vrijdag 23 april   maandag 26 april – vrijdag 30 april   

di 20 april  IEP-eindtoets 

wo 21 april  IEP-eindtoets  

ma 26 april  Koningsfeest, alle kinderen ’s middags vrij  
di 27 april  Koningsdag, alle kinderen vrij

 

 

 

 

Vacature nieuwe schoolleider Vrije School Peelland en vervangers 
 

Op de website van onze school kunt u onder de button [vacatures] (rechts 

bovenaan op de homepage) zien dat we op zoek zijn naar een nieuwe 

mensgerichte inspirerende schoolleider. Mocht u iemand kennen die binnen 

de opgestelde criteria valt, dan vinden we het fijn als u hem of haar wijst op 

deze vacature. Natuurlijk zijn we in deze tijd van schaarste van leraren en 

vervangers altijd op zoek naar vervangers. Voor bevoegde mensen die daar 

interesse in hebben kunt u ze verwijzen naar Hans Dekker 

(directie@vrijeschoolpeelland.nl of 0492-547628). 

Dank voor uw eventuele medewerking. 
 

Klik hier voor de vacaturetekst nieuwe schoolleider Vrije School Peelland. 
 

 

 

 

Studiedag 2 april j.l. 
 

Beste ouders, 
 

Op de studiedag van 2 april hebben wij als team ons gebogen over een aantal 

onderwerpen dat voor onze school belangrijk is. We hebben met elkaar 

gesproken over digitale geletterdheid bij de kinderen, over het jaarplan en 

over de getuigschriften van de kinderen. 

Daarnaast hebben we ook flink gepuzzeld met het oog op de formatie van het 

volgend schooljaar. We hebben al veel mogelijkheden besproken en komen 

hierop terug als we u meer duidelijkheid kunnen geven.  

Het was een inspirerende studiedag! 
 

 

 

 

Kleur aan de lente van 2021 
 

We beseffen ons heel goed dat het thuiswerken veel van u gevraagd heeft de 

afgelopen periode. Ook het missen van de jaarfeesten, de 

groepenpresentaties, de ouderavonden, etc. is een voelbaar nadeel geweest 

van alle maatregelen.  

We willen graag hoopvol vooruitkijken en willen dat doen in het licht van 

Pasen en de nieuwe lente. Vandaag of morgen krijgen alle kinderen een klein 

bloembolletje mee naar huis (een gladiool) om in de tuin of in een pot te 

planten.  

We willen u hiermee, met een klein symbolisch gebaar, bedanken voor al uw 

begrip en uw medewerking de afgelopen periode. Tevens willen we u enig 

uitzicht geven op een kleurrijke laatste periode van dit bijzonder jaar. 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 30 – 8 april 2021 
  

 

 

 
  

mailto:directie@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Vacaturetekst-Vrije-School-Peelland.pdf


 

 

Lentefeest terugblik 

 

Het lijkt toch gek, deze week vol sneeuw en kou, maar vorige week hadden we een heerlijk Lentefeest, in de warme 

zon! Met lentewandelingen, fietstochten, bosspelen, bezoek aan de kasteeltuin, samen eten aan feestelijke tafels, of 

juist een picknick onderweg. Iedere klas beleefde het ontwaken van de natuur op 

zijn eigen manier, die past bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zitten. 

Natuurlijk werden er ook veel eieren gezocht… en de meeste ook gevonden! We 
kijken terug op een geslaagd Lentefeest en danken ieder die ons hierbij heeft 

kunnen helpen.  

 

Klik hier voor meer foto’s. 
 

 

 

 

 

Wat vliegt de tijd… 

 

Het is al weer vijf jaar geleden dat kinderopvang “De Kindertuin” bij ons op 
school zijn eerste start maakte. We zijn ook heel blij met ze. In een prettige 

open samenwerking en duidelijke afstemming hebben we gemerkt dat we 

goed onder één dak kunnen samen zijn.  

Fijn dat we vanuit de vrije schoolpedagogiek kinderen tot vier jaar en ook voor 

de buitenschoolse opvang een verantwoorde plek kunnen geven. 

Het is echt een knappe prestatie hoe de medewerkers de groei van het aantal 

kinderen in  “De Kindertuin” in die tijd hebben gerealiseerd. Binnen Helmond 
hebben ze al een goede naam opgebouwd. Ze zijn vooral bekend door de 

pedagogische warmte, het aansluiten bij de kinderleeftijd, de duurzame 

uitgangspunten en de betrokken en geborgen sfeer.  

We willen ze daarom ook van harte feliciteren met hun eerste jubileum en 

hopen dat ze nog lang bij ons mogen blijven. 

 

Hans Dekker 

 

 

 

‘ 
Activiteiten Jibb 

 

1. Sjors Sportief (en Creatief)  

Wij willen graag een boost geven aan het voorjaarsaanbod van Sjors.  

De aanbieders hebben hun aanbod up to date gemaakt. 

Klik hier voor meer informatie. 

  

2. Meivakantie 

Op 12 april om 09.00 uur start de inschrijving voor de meivakantie 

activiteiten.  

Klik hier voor meer informatie en klik hier voor de flyers.  
 

 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Lentefeest-terugblik-fotos.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-Sjors-Sportief-voorjaar.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-meivakantie-Jibb.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Jibb-meivakantie-2021-flyers.pdf

