
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 24 mei – vrijdag 28 mei 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2e Pinksterdag Studiedag,  

alle kinderen vrij 

   

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

maandag 31 mei – vrijdag  4 juni   maandag 7 juni – vrijdag 11 juni 

 
 

 

 

Pinksteren waarom  

Vrijdag 21 mei 

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

De meeste jaarfeesten worden gevierd rond de wisseling van seizoenen en belangrijke veranderingen in de natuur. Dat 

zijn bijvoorbeeld de momenten waarop de dag en nacht in evenwicht zijn (de kortste dag (kerst) en de langste nacht 

(Sint Jan)).  

Lang voor de Christelijke tradities werden in mei de meifeesten gevierd. Deze feesten markeerden de overgang van 

lente naar zomer. Het was het feest van het ontspruitende leven, van de vruchtbaarheid en van grote uitbundigheid. Er 

waren in verschillende culturen verschillende benamingen voor dit feest met bijbehorende tradities (meer daarover in 

de podcast, link onderaan). 

Er werd gevierd dat de natuur weer ging ontluiken, de bladeren weer aan de bomen kwamen, jonge dieren geboren 

werd en dat het zaad weer ontsproot. Aan de goden werd geofferd en gevraagd om een vruchtbare oogst.  

Daarnaast werden jonge paren gevormd en dansten zij rond het vuur om vruchtbaarheid af te dwingen. Traditioneel 

was dit ook de tijd waarin huwbare jonge mensen elkaar vonden en zich met elkaar verbonden. 

Ook de meiboom had zo’n zelfde symboliek. Jonge mannen haalden een naaldboom uit het bos en ontdeden die van 

zijn takken. Alleen het topje van de boom bleef heel. De boom werd in het dorp gezet en versierd met linten. Jonge 

mensen dansten om de boom heen. Jonge meisjes tooiden zich met bloemenkransen. 

Later werd kwam het Christelijke feest daarbij. En kreeg het de naam Pinksteren. Pinksteren valt 50 dagen (7 

zondagen) na Pasen. En daardoor valt het niet altijd op dezelfde datum. 

Met Pinsteren zou de heilige geest in de apostelen van Christus zijn gedaald, waardoor zij alle talen spraken. Die heilige 

geest wordt vaak verbeeld als witte duif.  

Zoals het Pinksterfeest nu gevierd wordt, zijn van verschillende tradities elementen vermengd. 

Met de kinderen vieren we vooral de ontluikende natuur, met haar kleuren, lucht en licht. In de kleuterklas worden 

daarnaast ook een pinsterbruid en een pinksterbruidegom aangesteld en wordt met de klas de bruiloft gevierd.  

De oudere klassen dansen om de meiboom en zingen liederen over de ontluikende natuur. Verborgen in verhalen 

wordt het motief van elkaars taal spreken in beeld aan de kinderen gegeven.  

 

Liederen die we bij het Pinksterfeest zingen zijn: 

https://www.youtube.com/watch?v=XyvlmBGmCTE (kleuters) 

https://www.youtube.com/watch?v=i_0Vnjdyabw  

https://www.youtube.com/watch?v=3qczbE1qisE 
 

meer informatie over de achtergronden van het Pinksterfeest vind je in deze podcast. 

https://www.youtube.com/watch?v=drYWreORBh0  

 

   PeellandKoerier  
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Pinksteren reminder 

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

De kinderen komen vrijdag zoveel mogelijk in witte of lichte kleding op school. 

Helaas mogen ouders nog niet bij de Pinksterviering zijn. Om toch een klein beetje mee te genieten, maken we een 

livestream van de viering rondom de meiboom, aan het begin van de dag.  

De livestream is te bekijken op onze facebookpagina. Let op: je kunt het alleen live zien; je kunt het niet later 

terugkijken.  

Tijd van de livestream: start 8.35 uur; duurt tot ongeveer 9.00 uur.  
 

Te bekijken via: https://www.facebook.com/vspeelland  
 

 

 

 

 

Studiedag 
 

Dinsdag 25 mei is een studiedag. 

De kinderen hebben deze dag geen school. 
 

 

 

 

Aanvulling update corona maatregelen 
 

Vorige week is er een update geweest over aanpassing van de maatregelen in het 

licht van Corona. 

Over de toegankelijkheid van het schoolplein voor de ouders van kinderen van 

groep 3 t/m 8 zijn wat vragen gerezen. 

  

Voor de duidelijkheid: 

Voor de ouders van groep 3 t/m groep 8 gelden de volgende regels tot nader 

order: 

  

• Bij het brengen van de kinderen: afscheid nemen bij de poort 

• Bij het halen van de kinderen: u kunt op het schoolplein op uw kind wachten, 

met het verzoek op gepaste afstand te blijven en nadat u uw kind heeft 

begroet,  graag het schoolplein verlaten. 

  

Wij vragen u de maatregelen goed te hanteren, zodat we de continuïteit van het 

onderwijs zoveel mogelijk kunnen waarborgen. 
 

 

 

 

Wij verwelkomen: 
 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha 

- Martien van de Kerkhof 

- Louise Magielsen 

- Declan Toerse 

- Billie van de Water 
 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Mieke 

- Joep Hoefnagels 

- Leyla Porobic 

- Rylano Stuiver 
 

 

 

Wegens ziekte vergadert de MR vandaag niet. De MR-vergadering wordt tot nader 

te bepalen datum uitgesteld. De agenda blijft hetzelfde. 

Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij bereikbaar op 

mr@vrijeschoolpeelland.nl. Je kan ons ook aanspreken: Gerda Thijssen, Martijn 

van Glabbeek, Bram van der Plas of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad  

 

https://www.facebook.com/vspeelland
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zfyztv_OAhVFbxQKHSAMAB0QjRwIBw&url=http://www.bsvredeburg.nl/site/node/1553&psig=AFQjCNErJCTD_FdPh953sRld1GlmmDLIeg&ust=1473412198731488


 

 

 

 

Naschools sporten en wandelen met Jibb+  

 

De zon schijnt, tijd om lekker na schooltijd te gaan bewegen! 

Van 7 tot en met 13 juni is de Week voor de Gezonde Jeugd. Samen met 

Hogeschool de Kempel organiseren we in deze week verschillende sport & spel 

activiteiten door heel Helmond. Voor groep 1 t/m 8 is er een gaaf naschools 

sportaanbod op 10 verschillende locaties. Voor de peuters met 

ouder(s)/verzorger(s) of vanuit de kinderopvang kun je op woensdag 9 en zondag 

13 juni meedoen met de Nijntje groente- en fruitwandeling. 

 

Naschools sporten met Jibb+ 

Iedere naschoolse activiteit is anders en wat we gaan doen, blijft nog even geheim. 

Maar als jij van sport & spel houdt, dan weten we zeker dat jij dit leuk vindt.  

 

Nijntje groente- en fruitwandeling 

Bij de Nijntje groente- en fruitwandeling ga je samen naar Nijntje speuren en kom 

je onderweg leuke raadsels over groente en fruit tegen. 

 

Schrijf je in! 

Je mag meedoen met zoveel activiteiten als je wilt en deelname is gratis! 

Schrijf je wel even in via www.jibbplus.nl. Inschrijven kan van maandag 17 mei 

09.00 uur t/m woensdag 2 juni 23.59 uur. Vol=vol! 

 

Dus heb jij zin om lekker te komen bewegen? Schrijf je in en doe mee! Voor meer 

informatie, alle locaties en tijden check www.jibbplus.nl.  

 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.jibbplus.nl/

