
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 13 september – vrijdag 17 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole 

Infoavond 

 

 

 

Inloopochtend   

 

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

maandag 20 september – vrijdag 24 september maandag 27 september – vrijdag 1 oktober 

ma 20 sept.  Ouderavond kleuterklas A 

di 21 sept.  Ouderavond kleuterklas B 

wo 22 sept.  Ouderavond groep 3 

ma 27 sept.  Ouderavond groep 7 

     MR-bijeenkomst 

wo 29 sept.  Michaëlsfeest 

do 30 sept.  Studiemiddag 

vrij 1 okt.   Kennismakingsochtend nieuwe ouders 

 

 

 

Luizencontrole 
 

A.s. maandag 13 september, worden de kinderen op school weer gecontroleerd  
op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 
 

De werkgroep luizencontrole is op zoek naar ouders die mee willen helpen bij de 
controles (5x per jaar). Heb je interesse? Meld je dan aan via de administratie: 
vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

 

 

 

 

BoekenSnoeper 
 

Na een schijnbaar eindeloze tijd zijn deze woensdag alle klassen weer naar de 
BoekenSnoeper, de bieb op school geweest. We hebben heel veel enthousiasme 
gezien die dag. Ook wel wat spanning bij de kinderen die voor het eerst kwamen.  
De tevreden lach op hun gezicht als ze met een mooi boek terugkeren naar de klas, is 
heerlijk om te zien na al zo'n lange periode. 
De BoekenSnoeper is vanaf nu aangesloten bij de centrale bibliotheek. Dit heuglijke 
feit vieren we volgende week woensdag met een officiële opening en leuke traktaties 
voor de kinderen. 
 

Het is lang geleden en voor velen zelfs nieuw, de bieb op school. Een goed 
moment om alles nog eens op een rijtje te zetten.  
- Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen met een pas van de centrale bibliotheek 

Helmond-Peel elke woensdag een boek komen lenen. Heb je nog geen pas of een 
pas van een andere bibliotheek? Je kunt via de leraar een aanvraagformulier 
invullen, of zelf bij de centrale bibliotheek een pas  aanvragen. Een abonnement 
voor kinderen is gratis. 

 Het is ook mogelijk om in plaats van de pas een duidelijke kopie mee te geven.  
- Het boek gaat in de speciale stoffen biebtas die je van school hebt gekregen. Dit 

om te voorkomen dat boeken beschadigen door lekkende bekers e.d. Natuurlijk 
mag deze tas mooi versierd worden. Heb je nog geen tas, laat het even weten via 
de leraren. Een vervangende tas kan eventueel aangeschaft worden voor € 2,-. 

- Verlengen kan op school of zelf via internet op de site van de centrale bibliotheek. 
- Het op school geleende boek telt mee voor het maximum aantal boeken per pasje. 

Het is verstandig om in de centrale bibliotheek niet meer dan 11 boeken te lenen, 
zodat er op school ook geleend kan worden.  

- De boeken van de boekenSnoeper dienen op school weer ingeleverd te worden. 
De boeken van de centrale bibliotheek vanzelfsprekend bij de centrale bibliotheek. 
Het registratiesysteem is niet ingericht om boeken te laten wisselen van locatie. 

 

Het gehele team van de BoekenSnoeper wenst de kinderen veel leesplezier! 
 

 PeellandKoerier  
 

nr. 1 – 9 september 2021 
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Wij verwelkomen: 
 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha 
- Jayson van Lagen 
- Yasmin Murat 
- Piet Verbakel 
 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Mieke 
- Taim Al-Kharouf 
- Jaily Martens 
- Zoë Zhao 
 

In groep 3 bij juf Sanne 
- Wout van Hoeij 
 

In groep 4 bij juf Rhea / juf Katinka 
- Amy van der Linden 
 

 

Michaëlsfeest wat & hoe                         
29 september 

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

De uitbundige groei in de natuur is voorbij. De dagen worden al weer merkbaar korter. De ochtenden zijn koud en 

steeds vaker gehuld in nevelsluiers. Planten en bomen laten hun zaden los, overal liggen kastanjes, eikels, 

beukennoten. Het graan is rijp, takken hangen omlaag door de vele appels en peren, het is tijd om de oogst binnen te 

halen.  

De komst van de herfst kan een beproeving zijn. Als de natuur om ons heen lijkt te sterven en het 

weer donker wordt, moeten we de moed zien te vinden om ons staande te houden.  

Op 29 september vieren we het feest van Michael. 

Voor de jongere kinderen is Michaël vooral een oogstfeest. De kinderen krijgen een mooie appel 

van het appelvrouwtje. Zij staat voor Moeder Aarde, van wie wij met dankbaarheid de rijke oogst 

ontvangen. Voor de oudere kinderen is Michaël vooral een feest waarbij kracht en moed worden 

aangesproken. Hoe groter de kinderen, hoe groter de uitdagingen! 

Bij deze dag kunnen we van enkele ouders helpende handen gebruiken. Iedere leerkracht 

communiceert daarover zelf met de ouders van de klas. 
 

WANNEER 

woensdag 29 september 

8:30-12:30 uur 

(normale schooltijden) 

 

NODIG 

eten & drinken kleuters 

 

eten & drinken gr. 3 t/m 8 

 

gepaste kleding 

(eventueel regenkleding) 

fiets 

 

We openen het feest gezamenlijk (kleuters tot en met groep 8) op het schoolplein. U bent 

van harte welkom om, op gepaste afstand deze opening bij te wonen. Na afloop (± 9:00 uur) 

vertrekken de kinderen naar de verschillende locaties waar het feest plaats zal vinden. 

 

 

De kleuters krijgen deze feestdag een maaltijd van school. Zij hoeven geen eten en drinken 

mee te nemen. 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten zelf eten en drinken meenemen. De school zal 

een versnapering trakteren.  

Onder gepaste kleding verstaan we kleding  die vies mag worden en die geschikt is voor een 

dag in de natuur. 

Alleen de kinderen uit groep 7 en 8 hebben deze dag hun fiets nodig. 

 

 

Meer weten over het Michaëlsfeest? 

Hou de Peellandkoerier in de gaten! 
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Medezeggenschapsraad  
 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat wil zeggen dat de MR ook weer gaat 
vergaderen. Op maandag 27 september hebben we onze eerste vergadering gepland 
staan.  
De agenda hiervoor komt later. Heeft u zorgen, vragen en/of ideeën, dan kunt u 
mailen naar mr@vrijeschoolpeelland.nl. U kunt ons ook aanspreken: Ronnie 
Nijenhuis, Gerda Thijssen, Suzanne Mazairac of Geri Savenije. 
 

De Medezeggenschapsraad 
 

 

 

 

Oproep werkgroep schoolfoto’s 
 

Voor de werkgroep schoolfoto’s zijn we op zoek naar ouder(s) die mee willen helpen 
op de schoolfotodag. Om alles soepel te laten verlopen op deze dag is het de 
bedoeling dat je de leerlingen van de klas naar de schoolfotograaf bus brengt en weer 
terug naar de klas.  
Dit jaar komt de schoolfotograaf op: donderdag 7 oktober. 
Heb je interesse? Meld je dan aan via de administratie: vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

Uiteraard mag je geen Corona gerelateerde klachten hebben en/of contact hebben gehad met 

iemand met klachten.  
 

 

 

 

Info avond 
 
Kom maandag 13 september van 20.00 – 22.00 uur kijken wat kinderen op onze 
school doen, leren en maken. Laat je verrassen! 
Als u wilt kunt u zich aanmelden via de e-mail (info@vrijeschoolpeelland.nl) of per 
telefoon (0492-547628). 
 

Inloopochtend 
 
Woensdag 15 september tussen 9.00 – 11.00 uur. 
Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet kennen is deze ochtend opgezet. 
Het betreft de kinderopvang (De Kindertuin) en de basisschool.  
Er is een informatiemoment en een rondleiding met een kijkje in de klassen. 
 

Het is fijn als u ouders vrienden/bekenden wijst op de info avond en inloopochtend,  
keer op keer blijkt dat mond op mond reclame toch het allerbeste werkt. 
 

 

 

 

Gratis proeflessen toneelspelen Jeugdtheaterschool Annatheater! 
 

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? 
Kom dan eens in het theater toneelspelen! 
Vanaf woensdag 22 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool 
weer. Kom een gratis proefles volgen! Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind 
 

Dinsdag 21 september 2021 start de online cursus Waardenvol communiceren 

met Kinderen.  

 

Klik hier voor meer informatie. 
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