
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 12 juli – vrijdag 16 juli 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  bosreis oudste kleuters  

 

 

 

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

maandag 19 juli – vrijdag 23 juli maandag 26 juli – vrijdag 3 september 

vrij 23 juli:  uitreiking getuigschriften, 

    kinderen ’s middags vrij 

 

 

    ZOMERVAKANTIE 

 
 

 

 

Bosreis kleuters  

 

Woensdag 14 juli staat het Bosreisje voor de oudste kleuters gepland. Dat is 

speciaal voor oudste kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan.  

Alle andere kleuters hebben op woensdag 14 juli geen school.  

Nadere informatie over het bosreisje hebben de ouders van de oudste kleuters 

inmiddels ontvangen.  

 

De kleuterjuffen,  

Miriam, Mieke, Gerda, Martha en Sigi 
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

De verkiezingen voor de oudergeleding van de MR lopen nog! Wij willen u eraan 

herinneren dat u tot dinsdag 13 juli de kans heeft om uw stem uit te brengen. 

 

Vorige week heeft uw zoon/ dochter (alleen de oudste leerlingen) een envelop mee 

naar huis gekregen 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 de 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.  

 

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. 41 – 8 juli 2021 

  

 

 

 
  

 



 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Terwijl de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR nog in volle gang zijn, 

kunt u hier het jaarverslag van afgelopen schooljaar vinden. 

 

Met vriendelijke groet, de MR 
 

 

 

 

!!!Gezocht!!! 
 

We zoeken een vrijwilliger(s) die het leuk vindt de leesboekencollectie te 

sorteren. 

Het gaat niet om de boeken van de boekensnoeper, maar om de boeken die 

tijdens schooltijd in de klassen gelezen worden. 

Er staan leesboeken boven in de oude lerarenkamer bij elkaar verzameld in 

kasten en er zijn boeken in de klassen te vinden. 

De bedoeling is dat de speciale leesseries eruit gehaald worden en in een speciale 

kast komen. 

We merken dat de boeken uit deze series in de loop der jaren op allerlei plekken 

terecht zijn gekomen. 

Wie o wie zou ons daar willen helpen? Onze dank zou groot zijn! 

Aanmelden kan bij de administratie: vsp@vrijeschoolpeelland.nl 
 

 

 

 

GGD informatie over tekenbeten 
 

“Als je kind lekker buiten heeft gespeeld, kan hij gebeten zijn door een teek - 

zelfs in je eigen tuin. En als die de ziekte van Lyme bij zich draagt, kan dat nare 

gevolgen hebben. Controleer je kind dus goed op teken. Maar hoe herken je een 

tekenbeet? Wat kan het gevolg zijn van zo'n beet? Wanneer moet je jezelf en je 

kind controleren en hoe verwijder je het beestje? Kijk voor de belangrijkste 

punten in de folder van het RIVM (zie bijlage).” 
 

 

 
 

 

Summerschool 
 

Voor alle basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 in Helmond vindt er, in 

samenwerking met Stichting Openbare Basisscholen, de Cacaofabriek, 

CultuurContact, het Annatheater en JIBB+, een Summerschool plaats van 

maandag 30 augustus t/m woensdag 1 september 2021. 
 

Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 

Antroposofische gezondheidsmarkt 
 

Een gevarieerd programma met 35 kramen, boekentafel, korte lezingen, 

workshops, muziek. 

 

4 september van 10.00 – 16.30 uur. 

 

Klik hier voor meer informatie. 
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