
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 21 juni – vrijdag 25 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

    

Sint Jansfeest 

 

 

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

maandag 28 juni – vrijdag 2 juli maandag 5 juli – vrijdag 9 juli 
  

 

 

Sint Jan – reminder 

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

Dit jaar vieren we het midzomernacht feest wegens de beperkende maatregelen wederom overdag onder 

schooltijd tussen 8.30 en 14.30 uur.  

 

Met de kleuters  …en groep 3 tot en met 8 zal de dag feestelijk geopend worden. U kunt als ouder live meekijken via de facebook 

pagina van onze school (https://www.facebook.com/vspeelland)  

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 komt 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.  

 

Met groep 3 t/m 8 …..en de kleuters zal de dag buiten op het plein gezamenlijk worden geopend met dansen van de groepen 5 en 6. 

Deze opening is live te volgen via de facebookpagina van onze school (v.a. 8.35 uur). 

https://www.facebook.com/vspeelland)  

Na een Sint Jans verhaal gaan de kinderen naar hun klas om bloemenkransen te maken. Aan het eind van de ochtend 

komen we samen op het scoutingterrein voor spelletjes en picknick. De kinderen nemen deze dag zelf fruit en brood 

mee voor in de kleine en grote pauze, maar er zal ook een lekkere traktatie zijn vanuit school! Het is belangrijk dat de 

kinderen zelf genoeg drinken meenemen, zeker als het warm weer is. Ook een picknickkleedje is natuurlijk een goed 

idee. 
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Ieder kind neemt mee: 

 Een bloemenkrans 

 Eten voor een lange dag 

 Voldoende drinken 

 

https://www.facebook.com/vspeelland
https://www.facebook.com/vspeelland


 

 

Daarna gaan we naar het schoolplein waar de vuurplaats zal zijn om te zingen en te dansen. Traditiegetrouw zal groep 

8 de vuurdans doen en met hun fakkels het Sint Jansvuur ontsteken. De vuurdans kan live gevolgd worden via onze 

facebookpagina tussen 13.15 en 13.30 uur (We doen ons best om het geheel volgens planning te laten verlopen). We 

kijken hoe de vlammen hoog oplaaien. Als het vlammende, verzengende hoogtepunt voorbij is en de felheid overgaat 

in een warme vuurgloed, dan mogen alle kinderen van oud naar jong over de dansende vlammen van het Sint 

Jansvuur springen op het teken van de vuurmeester. 

 

Let op: er mag vanwege de veiligheid niet met slippers of blote voeten over het vuur gesprongen worden! Ook niet 

met synthetische kleding en/of schoeisel. Ook moet de kleding vast om het lichaam zitten. 

 

We kijken ernaar uit om er weer een gezellig zomerfeest van te maken! 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

 

De MR-zittingsperiode van Bram van der Plas is aan het einde van dit schooljaar verstreken. Bram zal zich niet 

herkiesbaar stellen voor een nieuwe zittingsperiode. We zullen zijn inzet, betrokkenheid, enthousiasme en 

gezelligheid gaan missen. 

 

Maar er is nu dus een plek vrij in de MR! Wij zijn daarom op zoek naar een betrokken en 

enthousiaste ouder/verzorger die plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR. 

Denkt u dat u geschikt bent om mee te denken en volgt u graag het beleid van de 

school? Stel u dan kandidaat, uiterlijk op vrijdag 25 juni. 

U kunt hiervoor het kandidaatstellingsformulier gebruiken. Dit kunt u met een 

begeleidende brief hier vinden.  

Vul het in, sla het op en mail het uiterlijk vrijdag 25 juni naar: mr@vrijeschoolpeelland.nl 

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de MR dan kunt u natuurlijk bij ondergetekende terecht of mailen naar 

mr@vrijeschoolpeelland.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gerda Thijssen en Suzanne Mazairac 

 

 

Wat doet de MR eigenlijk? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een 

orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend 

personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen 

in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de 

veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school 

de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. 

Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de 

MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 

 

Ieder kind neemt mee: 

 Veldbloemen en grassen 

 Eten voor een lange dag 

 Voldoende drinken 

 Picknickkleed 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Kandidaatsstelling-Medezeggenschapsraad-2021.docx
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