
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   26 april – vrijdag 30 april   
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Koningsfeest, alle 

kinderen ’s middags vrij 
Koningsdag,  

alle kinderen vrij  

   

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

maandag 3 mei – vrijdag 14 mei 

 

Koningsfeest wat & hoe 

Maandag 26 april 2021 

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

We hopen, ondanks de Corona,  dit jaar op school met de kinderen aangepaste koningspelen te kunnen spelen met de 

kinderen. We gaan daar op dit moment van uit. Mochten er vanuit de overheid aanwijzingen komen dat het alsnog 

niet door zou kunnen gaan, dan zullen we ons daaraan uiteraard houden. En u hoort dan daarover van ons. 

We willen er dit jaar met de kinderen heel graag weer een feest van maken op die (korte) maandag, voorafgaande aan 

de dinsdag 27 april waarop de kinderen vrij zijn van school in verband met de jaarlijkse Koningsdag. Deze maandag is 

een “korte dag” dus voor iedereen tot 12:30 uur 

 

Programma van deze dag 

De kleuters hebben die dag een eigen programma. Onder andere zullen er spelletjes zijn die door de kinderen van 

groep 8 verzorgd zullen gaan worden. 

 

Programma groep 3 t/m 8 

a. De groepen 3 t/m 8 starten de dag met  een gezamenlijk ontbijt. 

b. Daarna zijn er spelletjes voor gr 3, 4 en 5 (bedacht en georganiseerd door de groepen 6 en 7) 

Groep 8 verzorgt ondertussen de spelletjes voor de kleuters 

c. Vanaf spelen we 11:15 uur “Koningsbal” voor de groepen 6, 7 en 8. 
  

Ps. De groepen 3 t/m 8 mogen (maar hoeven natuurlijk niet)  in het kader van het feest ook met versierde fietsen naar 

school komen. Dat verhoogt de feestsfeer nog verder. Sommige kinderen vinden dat een fijne activiteit om thuis als 

voorbereiding op de Koningsdag te doen. 

 

Ad a). Het gezamenlijke ontbijt op ma 26 april 2021. 

Tussen 8:30 en 9:00 uur is het gezamenlijke en groep overstijgende Koningsontbijt voor de groepen 3 t/m 8. 

• Voorafgaande aan het ontbijt worden deze kinderen  gevraagd  die ochtend niet thuis al te ontbijten, maar dat 

ditmaal uit te stellen tot je op school bent. Daartoe neem je een extra feestelijk ontbijt mee, inclusief drinken. 

• We willen je vragen om het brood, de broodjes, de croissantjes, enz. VOORAF te  besmeren, te beleggen en te 

snijden omdat we geen 200 messen en vorken op school ter beschikking hebben. De kans dat je de door jezelf 

meegenomen spullen opeet, is niet zo groot. Want we delen juist wat we inbrengen en daarom worden jouw 

spullen,  bij aankomst in het lokaal waar je bent ingedeeld, op schalen gelegd waar een ieder tijdens het 

gezamenlijke ontbijt ook van mag nemen.  

• Neem ongeveer zoveel eten mee als je normaal gesproken zelf op eet, inclusief het eten voor de kleine pauze 

die dag.  

• Voor glazen wordt in de klassen gezorgd. 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 32 – 22 april 2021 
  

 

 

 
  



 

 

De leerkrachten hebben vooraf alle lokalen over de kinderen verdeeld en het is aan de kinderen vooraf bekend in welk 

lokaal, bij welke leerkracht en met welke andere kinderen uit de groepen 3 t/m 8 ze het gezamenlijke Koningsontbijt 

gaan genieten. 

De leerkracht van het betreffende lokaal maakt ook de tafelschikking vooraf waarbij de kinderen naast kinderen van 

andere klassen zitten.  

 

Ad b). De spelletjes voor de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5   

Worden door de kinderen van de groep 7 en 6  onder leiding van juf Barbara en meester Sjaak voorbereid. Zij zetten 

dit allemaal klaar tussen 9:00 en 9:30 uur, terwijl de andere kinderen de tafels even mee helpen opruimen en 

terugzetten. Van 9:30 tot 10:45 uur zijn de spelletjes voor de kinderen van 3,4, en 5. 

De 15 spelletjes hebben het karakter van doen/meedoen, eerder dan van winnen De kinderen van groep 3 t/m 5  

worden vervolgens in gemengde groepjes langs de spelletjes gestuurd. De leerkrachten maken de dag vooraf de 

indeling van de groepjes  aan hun kinderen bekend. 

 

Ad c). Bij het Koningsbal startend tussen 11:15 en 11:30 uur  voor de groepen 6, 7 en 8   

Mogen de andere klassen onder begeleiding van hun leerkrachten komen aanmoedigen. We zullen om 12:15 uur 

stoppen en terug gaan naar de klassen, opdat we de kinderen om 12.30  uur kunnen laten gaan.  

 

Nu alleen nog mooi weer en een positieve instelling en positieve corona ontwikkelingen, dan kunnen we straks vast 

weer op een fijne, gezamenlijke en geslaagde dag terug kijken.  

 

Namens de organisatie,        

Meester Sjaak 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksterfeest wat & hoe 

Vrijdag 21 mei 2021 

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

Op vrijdag 21 mei vieren wij het Pinksterfeest. Het is de bedoeling dat uw kind 

op deze dag in witte/lichte kleding naar school komt.  

De groepen 3, 4 en 7 zullen in de ochtend op het plein om de meiboom een 

lintendans doen. De andere groepen vormen het publiek. 

Helaas zullen we de lintendansen zonder kijkende ouders doen. Echter, er zal 

wel via Instagram een livestream zijn waardoor jullie de dansen toch een 

beetje mee kunnen beleven. Informatie daarover volgt donderdag 20 mei. 

 

Na de dansen zal er een pinksterverhaal verteld worden. De kleuters vieren de 

pinksterbruiloft in hun eigen klas; de oudste kleuters uit de Koningsklas komen 

voor het feest even terug in hun eigen kleuterklas. Bij het brengen en ophalen 

zijn de oudste kleuters in de Koningsklas.  

 

Voor alle klassen gelden deze dag normale schooltijden. Benieuwd naar de 

achtergronden van dit jaarfeest? Houd dan de Peellandkoerier in de gaten. 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In groep 4 bij meester Ronnie 

 

- Annelien van Dam 
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