
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 7 juni – vrijdag 11 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

     

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

maandag 14 juni – vrijdag 18 juni maandag 21 juni – vrijdag 25 juni 

maandag 14 juni:  GMR 

donderdag 17 juni:  studiedag, alle kinderen vrij 

vrijdag 18 juni:   studiedag, alle kinderen vrij 

 

donderdag 24 juni:  Sint Jansfeest 

 

 

Sint Jan wat & hoe 

24 juni     

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

 

Op donderdag 24 juni vieren wij het Sint Jansfeest. Sint Jan is ons zomerfeest, 

waarop we vieren dat de zon haar hoogste punt bereikt heeft. Het is de tijd dat de 

dagen heel lang zijn en de nachten maar kort. Dat de velden vol wuivend gras en 

bloemen staan, dat vlinders fladderen, bijen zoemen, dat alles om ons heen lijkt te 

zingen en dansen.  

 

 

Met de kleuters  

… vieren we Sint Jan met zang, dans en spel (zoals in ons mooie Sint Janslied).   

Op het kleuterplein zal zoals elk jaar een spelletjescircuit zijn, begeleid door kinderen uit groep 8. We dansen samen 

in een grote kring en als voorbereiding op het feest maakt elke ouder voor zijn kleuter thuis een bloemenkrans van 

gevlochten gras of een bloementooi op haarband, hoedje of pet.  

Informatie over de bloemenkrans volgt later via de groepsapp. De kleuters zijn deze dag gewoon van 8.30 tot 14.30 

uur op school en nemen zelf brood, drinken en fruit mee. De school zorgt nog voor een lekker extraatje.  

(Als de link voor het lied niet werkt: https://www.youtube.com/watch?v=aQCfcSWShIg 

 

Met groep 3 t/m 8 

… wordt het feest, net als vorig jaar, onder schooltijd gevierd, tussen 8.30 en 14.30 uur. Helaas kunnen we er dit jaar 

nog geen groot familiefeest van maken met ouders en kinderen samen.  

 

De dag zal buiten op het plein gezamenlijk worden geopend met dansen van de groepen 4 en 6.  Na een Sint Jans 

verhaal gaan de kinderen naar hun klas om aan het eind van de ochtend weer samen te komen op het scoutingterrein 

voor spel en een speciale lunch. Daarna gaan we weer naar het schoolplein waar groep 8 de vuurdans zal doen en het 

Sint Jansvuur zal ontsteken. Tot slot mogen alle kinderen een sprong wagen over het vuur.  

 

Verdere informatie zal nog volgen; we zijn druk bezig met de voorbereidingen om er een feestelijke dag van te 

maken! 

 

Benieuwd naar de achtergronden van het Sint Jansfeest? Houd dan de volgende Peellandkoerier in de gaten! 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 36 – 2 juni 2021 
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Groepsverdeling schooljaar 2021 – 2022 

 

Doorgaans informeren we u in de maand juni over de groepsverdeling van het 

komende schooljaar. 

Dit jaar wordt dat wat later in verband met een vacature die is ontstaan. Juf Anja 

gaat met ingang van het komend schooljaar met een welverdiend pensioen. 

Zodra we de vacature ingevuld hebben, weten we hoe de groepsverdeling er 

voor volgend jaar gaat uitzien. 

We zullen u dan zo snel mogelijk informeren. 

 

Mocht u de vacature onder de aandacht van anderen willen brengen, dan vindt u 

hier de vacature tekst. 
 

 

 

 

Studiedagen 

 

Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni zijn studiedagen.  

De kinderen hebben deze dagen geen school. 
 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/06/vacature-leerkracht-VSP.pdf

