
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 5 juli – vrijdag 9 juli 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

start kamp groep 7 

 

   

 

 

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

maandag 12 juli – vrijdag 16 juli maandag 19 juli – vrijdag 23 juli 

wo 14 juli: bosreis oudste kleuters 

 

vrij 23 juli:  uitreiking getuigschriften, kinderen ’s middags vrij 

 
 
 

 

Groepsbezetting 
 

We verwachten dat we u morgen meer informatie kunnen geven over de 

groepsbezetting van het komende schooljaar. 

 

 

 

Schoolbibliotheek 
 

Na vele maanden kan onze nieuwe bibliotheek officieel na de zomervakantie 

open gaan. 

Op dit moment kan groep 5 boeken lenen in de schoolbibliotheek als 

proefperiode. Vanaf  het nieuwe schooljaar zullen alle groepen weer een boek 

kunnen lenen op school. 

Volgende week woensdag (7 juli) krijgen alle kinderen van groep 2 t/m 6 een 

rondleiding in de nieuwe Bieb.  

I.v.m. kamp krijgt groep 7 de rondleiding op woensdag 14 juli.  

Op de genoemde datums, graag de biebpas(-sen) meenemen ter controle 

door de biebouders. Verder vragen wij iedereen te controleren of de kinderen 

nog een stoffen bieb tas hebben.   

Groeten het Schoolbiebteam 
  

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  
 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat er 2 ouders zijn die zich kandidaat hebben 

gesteld voor de oudergeleding van de MR. Dit betekent dus verkiezingen! 

Vandaag krijgt u zoon/dochter (alleen de oudste leerlingen) een envelop mee 

naar huis met daarin: 

- een stembiljet en  

- het voorstelformulier.  

Op het voorstelformulier stellen de kandidaten zich aan u voor en motiveren 

ze waarom ze in de MR deel willen deelnemen. Na het lezen van het 

voorstelformulier mag u een keuze maken en dit aangeven op het stembiljet. 

Doe dit door 1 vakje helemaal in te kleuren/donker te maken. Geef het 

stembiljet (in de envelop MR) aan uw kind retour naar school. Uw kind levert 

deze in bij de leerkracht. De leerkrachten zullen ervoor zorgen dat de 

enveloppen in de stembus komen.  

U kunt uw stem uitbrengen tot dinsdag 13 juli. 

Mochten er nog vragen zijn, mail ons of spreek ons aan. Alvast hartelijk dank 

voor het stemmen! 

Met vriendelijke groet, Gerda Thijssen en Suzanne Mazairac 

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 40 – 1 juli 2021 

  

 

 

 
  



 

Sint Jan – terugblik 

............................................................................................................................. .................... 
 ‘Sint Jan, Sint Jan, Sint Jan, die komt er an!’ Zo begonnen we op 24 juni met alle kinderen van de school het Sint 

Jansfeest buiten op het plein. De muzikanten die ons begeleidden speelden alle liedjes mee. We genoten van de 

dansen van groep 5 en 6. Daarna was er tijd om te luisteren naar Sint Jansverhalen en voor het maken van de 

bloemenkransen. Het was één bloemenzee in de school. Ouders, bedankt voor het plukken van al die mooie 

bloemen! 
 

   
 

De kleuters gingen ondertussen naar hun eigen klas om te spelen en lekkere aardbeienhapjes klaar te maken. Daarna 

werden de groepjes verdeeld en konden de Sint Jansspelletjes op het kleuterplein beginnen! Er werd gesjoeld, 

gevoeld, met de bal een belletje geraakt, de bootjes voeren door het water en natuurlijk werden er veel vissen 

gevangen met echte hengels. Bij één spelletje moest je zelfs een blinddoek op, spannend hè! De kinderen van groep 8 

zorgden goed voor de groepjes en legden geduldig elk spelletje nog eens uit. Wat een feest!  

Voldaan aten de kleuters binnen hun boterhammetjes… maar wat bleek: het feest was nog niet ten einde! Bij het 
buitenspelen konden zij heerlijk bellen blazen en ook nog wat lekkers te eten en te drinken kopen in het ‘winkeltje’ 
dat bemand werd door juf Gerda en meester Hans.   
 

      
 

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 kwamen na de kleine pauze prachtig getooid naar het scoutingterrein. De 

picknickkleedjes werden uitgespreid en elke klas had de materialen voor een spel meegebracht. De kinderen waren 

vrij om samen te spelen en dat werd volop gedaan. Toen was daar de grote verrassing; er kwam een heuse 

frietwagen aangereden. Echt? Ja, echt! We waren zo blij om eindelijk weer een jaarfeest met elkaar te kunnen vieren 

dat we voor deze ene keer kozen voor deze speciale traktatie! Met stralende gezichten stonden  de kinderen in de rij 

voor een zakje frietjes. Wat een feest!   

 

 



 

Toen was het tijd om weer naar school te gaan. Wachtend op het plein hoorden we groep 8 aankomen: ‘ Vuur laai op 

met heldere vlammen. ‘ Met hun brandende fakkels in de hand dansten ze om de vuurstapel heen en staken hem 
tenslotte aan. Het knetterde en vlamde!  

Het vuur werd steeds lager totdat we eroverheen konden springen. Iedereen waagde de sprong op deze dag waarop 

de zon op haar hoogste punt stond. 

 

Bedankt aan ieder die deze Sint Jansdag tot een feest maakte!  

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

Schoolvakanties schooljaar 2021 – 2022 

 

De schoolvakanties voor komend schooljaar staan vermeld in de kalender op 

de website www.vrijeschoolpeelland.nl  

(snelkoppeling kalender kunt u vinden rechts boven op de website)   

 
 

 

 

 

Beperkte toegang tot parkeerplaats op 8 juli 

 

Net als vorig jaar is er een diploma- uitreiking gepland op donderdag 8 juli van 

het Vakcollege Helmond. Daarvoor willen ze graag gebruik maken van de 

parkeerplaats grenzend aan onze school. Daar we een goede verstandhouding 

hebben met onze buurman, werken we hier graag aan mee. 

 

U kunt  ’s morgens nog wel nog gebruik maken van de parkeerplaats om uw 
kind af te zetten, maar u kunt uw auto niet parkeren. Het terrein wordt 

namelijk vanaf 9:00 uur helemaal gebruikt om er een grote tent op te 

plaatsen. Dat betekent dat u bij het ophalen van uw kind, de auto op de 

andere parkeerplaats, bv.  bij het Jan Visser museum, kunt parkeren. 

 

Ook namens het Vakcollege dank voor uw begrip. 

  

 

 

 

 

Kidsrun 
 

Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op rennen. Speciaal voor 

deze kids organiseren wij tijdens de Halve van Helmond een Kidsrun.  
 

De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en vindt plaats 

op zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan van de Helmondse Atletiek Club 

(H.A.C.). Meedoen, sportief bezig zijn en plezier hebben staan centraal.  
 

   

http://www.vrijeschoolpeelland.nl/


 

 

 

Alle kinderen ontvangen een medaille!  

Dus, trek je sportschoenen aan en kom op 17 juli naar de atletiekbaan van 

H.A.C. op het Molenven in Stiphout.  

En neem je broer, zus, vriendjes, neefjes en 

nichtjes mee! 
 

Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar! 
 

Met sportieve groet,  

Halve van Helmond & Jibb+ 

 

 

 

 

Juli in het Annatheater 

 

Film Jeugdtheaterschool Annatheater 

Yasmin Kevser, oud-leerling van onze Jeugdtheaterschool en leerling van de 

Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een prachtige film gemaakt 

voor onze Jeugdtheaterschool. Te zien op: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s  

 

“Anna Presenteert” op 17 en 18 juli 
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 

2020/2021 “Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze 

laten zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in het 

Annatheater. 

Er worden de volgende voorstellingen gespeeld: de sprookjes Roodkapje, 

Doornroosje en De Gelaarsde Kat. De jongerengroep speelt “De Regels Van 
Anna” geïnspireerd op de serie “De Regels van Floor”. 
 

Voor het volledige programma: www.annatheater.nl  

 

Verwacht: 

Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER! 

 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond. 

Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.  

info@annatheater.nl -  www.annatheater.nl 

 

 

https://www.halvevanhelmond.nl/informatie/kidsrun-scholierenloop/
https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s
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