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Agenda:   maandag 31 mei – vrijdag  4 juni   
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

   MR-vergadering  

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

maandag 7 juni – vrijdag 11 juni maandag 14 juni – vrijdag 18 juni 

 
 

maandag 14 juni:  GMR 

donderdag 17 juni:  studiedag, alle kinderen vrij 

vrijdag 18 juni:   studiedag, alle kinderen vrij 

  

 

Pinksteren terugblik 
............................................................................................................................. ........................ 

  

            

Hoewel het weer ons tartte, is het pinksterfeest uiteindelijk toch door gegaan. Het was een stemmige bijeenkomst, 

waarin gezongen werd en er drie klassen hun pinksterdans hebben laten zien. Wat een feest was dat! Zingend en 

dansend met de linten maakte de klassen mooie patronen. De kleuters en de peuters vereerden ons met hun bezoek. 

In de kleuterklassen werd de bruiloft gevierd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 35 – 27 mei 2021 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Met trots presenteren wij: de Koningsklas  

 

Aan het eind van ieder schooljaar groeien onze oudste kleuters uit tot schoolrijpe 

kleuters die al bijna toe zijn aan groep 3. Ze kunnen al heel veel, kennen alle 

liedjes en versjes uit de kleutertijd, weten álles in de klas te staan en voelen: ‘wij 
gaan straks samen naar groep 3!’ En vooral: ze staan te popelen en te trappelen 
de wereld verder te gaan ontdekken!  

Om hier echt in tegemoet te komen, is na de meivakantie de Koningsklas gestart! 

Dit is een kleuterklas met alle oudste kleuters samen. De oudsten uit de twee 

kleuterklassen leren elkaar in de Koningsklas kennen, gaan samen spelen en 

werken én er worden verhalen, opdrachten en kringspelen aangeboden die voor 

een klas met jonge kleuters nog veel te spannend of moeilijk zijn. In de 

Koningsklas voelen de oudste kleuters zich groot!  

Juf Sigi Remmits (s.remmits@vrijeschoolpeelland.nl) heeft de eer deze 

Koningsklas te leiden, 4 dagen in de week! Ja, 4 dagen dus, want op woensdag 

zijn de oudste kleuters nog een dagje terug in hun eigen klas. Vol van verhalen 

wentelen ze zich weer heerlijk in alles wat ze zo goed kennen. En vol goede moed 

trekken ze de volgende dag weer het nieuwe avontuur tegemoet; samen in de 

Koningsklas!  
 

 

 

 

MR bijeenkomst 
 

Donderdag 3 juni komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de agenda van deze 

vergadering. 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  

 

 

 

 

Raad van Toezicht Pallas 

 

Stichting Pallas is wegens het einde van de zittingstermijn per 1 augustus en  

per 1 december 2021 op zoek naar: 

 

Twee leden voor de Raad van Toezicht.  

 

Wat is een raad van Toezicht (kort samengevat)? 

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit 

betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in 

handen van het College van Bestuur (CvB). Het toezicht is in handen van de Raad 

van Toezicht (RvT). Deze raad ondersteunt en adviseert de bestuurder en houdt 

toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs. De RvT toetst of het CvB bij 

haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het 

belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de 

stichting. Tevens toetst de RvT of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging 

wordt gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. 

 

Mocht u meer interesse hebben klik dan hier. 
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