
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 20 september – vrijdag 24 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond kleuterklas A 

 

 

Ouderavond kleuterklas B 

 

Ouderavond groep 3   

 

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

maandag 27 september – vrijdag 1 oktober maandag 4 oktober – vrijdag 8 oktober 

ma 27 sept.  Ouderavond groep 7 

     MR-bijeenkomst 

wo 29 sept.  Michaëlsfeest 

do 30 sept.  Studiemiddag, alle kinderen ’s middags vrij 
vrij 1 okt.   Kennismakingsochtend nieuwe ouders 

 

ma 4 okt.  Ouderavond groep 4 

wo 6 okt.  Start Kinderboekenweek 

do 7 okt.  Schoolfotograaf 

 

 

Het Michaëlfeest  waarom   

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

 

Dit feest gaat over moed, moedig zijn, de draak verslaan, je eigen grenzen verleggen. 

In de komende tijd, waarin de dagen weer steeds korter worden, is het Michaëlfeest het 

eerste van de lichtfeesten die wij op school vieren. De lichtfeesten die ons door de donkere 

tijd heen helpen. Die ons van het buiten zijn in de zomer, mee naar 

binnen nemen om ons voor te bereiden op het kerstfeest. 

Het Michaëlsverhaal vertelt ons over de strijd tussen goed en kwaad 

in de hemel (o.a. te lezen in ‘En het werd licht’ van Jacob Streit). Een 

strijd die vooraf ging aan de schepping van de aarde. 

Maar ook in de legende van ridder Joris, die, om de dochter van de 

koning te redden, de draak moet verslaan. Hij wordt daarbij 

geholpen door de Aartsengel Michaël, die hem moed en kracht geeft. 

In de kunst wordt Michaël vaak afgebeeld strijdend met de draak, maar ook met in de ene 

hand en zwaard en in de andere de weegschaal van goed en kwaad. Dezelfde attributen die 

we ook zien bij vrouwe Justitia. Michaël en vrouwe Justitia ‘wegen’ allebei de daden van de mens. 
 

De kleuters vieren het Michaëlfeest vooral als oogstfeest, in groep 3 tot en met 8 worden allerlei spellen gedaan die 

een appel doen op de moed van de kinderen. Op het tegenkomen en verleggen van hun eigen grenzen. De hierboven 

afgebeeld spreuk spreken we ook gezamenlijk op het Michaëlfeest.  

Het Michaëlfeest wordt altijd buiten gevierd, in de natuur is het in deze tijd zo heel goed voelbaar dat de zomer ten 

einde is. ’s Morgens hangen de mistsluiers over de velden, de eerste bomen verkleuren en de oogst wordt binnen 
gehaald. In de middag kan het nog ’s zomers aanvoelen, maar in ochtend en avond voel je heel goed dat de herfst zijn 
intrede doet. 

 

Wat kunnen wij als volwassenen met het Michaëlfeest?  

Wij komen allemaal bijna dagelijks dingen tegen, die we lastig vinden, die ons raken of uit ons 

evenwicht brengen. We zouden dit kunnen zien als onze draken, die we te verslaan hebben. 

Met een dosis moed kunnen we in de Michaëltijd deze ‘draken’ tegemoet treden en in de 
ogen kijken, misschien ze zelfs overwinnen. Daarnaast mogen de vruchten van deze zomer 

geoogst worden, zij kunnen ons tot voedsel zijn in de komende tijd, waarin we weer meer 

naar binnen keren. 

 

Wij wensen iedereen een fijne Michaëlstijd. 

 

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 2 – 16 september 2021 

  

 

 

 
  

 

Wie het goede wil 

bewerken; 

Hem zal 

Godeslichtkracht 

sterken 

Wie het kwade wil 

bestrijden; 

Hem zal Michaël 

bevrijden. 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Farticle%2F4134aa287c8110b87faa053d0104b08774a511fa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fc-2068070%2Fmichael%2F&docid=-8jUFVjaZ9QR0M&tbnid=ZUbvF0yvpxRg6M%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA..i&w=187&h=270&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Ffull%2Fe28714e291ede0b97fc83251ec74e19c26e7f59c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fa-50094601%2Fmichael%2Fmichael-de-draak-en-de-jonkvrouw-op-het-maanzegel-liane-collot-d-herbois%2F&docid=NzJaeNSGYnfauM&tbnid=9xlL7vE2mFXUlM%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg..i&w=283&h=400&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

Studiedag 

 

Donderdag 30 september is een studiemiddag. 

De kinderen hebben deze dag school tot 12.30 uur. 
 

 

 
 

 

Jaarplanning 
 

Op de website, www.vrijeschoolpeelland.nl staan alle schoolvakanties en vrije dagen 

vermeld in de kalender.  

Deze kalender is altijd actueel en kunnen we aanpassen indien nodig. Daarom 

verzoeken wij u om voor alle activiteiten even op de website te kijken.  

 
 

 

 
 

 

MR bijeenkomst 
 

Maandag 27 september komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de agenda van deze 

vergadering. Ook voor zorgen, vragen of ideeën zijn wij bereikbaar op 

mr@vrijeschoolpeelland.nl  Je kan ons ook aanspreken: Gerda Thijssen, Ronnie 

Nijenhuis, Geri Savenije of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad 

 

 
 

 

Luizencontrole 
 

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   
 

 

 

 

!!!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 
 

 

 

http://www.vrijeschoolpeelland.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Agenda_MR-27-9-2021-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

Eerste communie 2022 
 

Zoals altijd beginnen we voor de herfstvakantie met de opgave voor de eerste 

communie. Want het vieren van de eerste communie is meer dan het feestelijke 

moment. Het is ook: met Jezus en de Kerk op weg gaan. Daar neem je de tijd voor. 

Daarom starten we na de herfstvakantie meteen met de voorbereiding.  

Wie mee wil doen met de eerste communie in 2022, begint met het volgende: 

1) Formulier downloaden en volledig invullen. 
 

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons mailen op communiegroep-helmond@live.nl    
 

Of bellen met Kim 06-25101581  of Patricia 06-24421726. 
 

Wie niet kan downloaden of printen, kan een formulier ophalen op het parochiekantoor,  

Tolpost 1 (Jozefkerk) op woensdag of donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 
 

 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
https://drive.google.com/file/d/1XyUC86-D3A80jpDItqxVudFnChWY2tp6/view?usp=sharing
mailto:communiegroep-helmond@live.nl

