
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 27 september – vrijdag 1 oktober 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond groep 7 

MR-bijeenkomst 

 

 

Ouderavond groep 3 Michaëlsfeest Studiemiddag, alle 

kinderen ’s middags vrij 
 

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

maandag 4 oktober – vrijdag 8 oktober maandag 11 oktober – vrijdag 15 oktober 

ma 4 okt.  Ouderavond groep 4 

di 5 okt.  Kennismakingsochtend nieuwe ouders 

wo 6 okt.  Start Kinderboekenweek 

do 7 okt.  Schoolfotograaf 

 

ma 11 okt. GMR-bijeenkomst 

do 14 okt. Ouderavond groep 5 

vrij 15 okt. Sprookjesmiddag 

 

Michaëlsfeest reminder          

29 september      

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

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. 

 

 

 

Nieuwsgierig hoe het Michaëlsfeest geweest is? 

Dat leest u in de volgende Peellandkoerier! 

 

 

 

 

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 3 – 23 september 2021 

  

 

 

 
  

 



 

 

 

Corona maatregelen 

 

Klik hier voor meer informatie over de definitieve wijzigingen beleid op scholen en 

kinderopvang. 

 

 

 

Vacature 

 

Vrije School Peelland zoekt een klassenleerkracht (m/v) ter vervanging van ziekte. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

De BoekenSnoeper 

 

Woensdag 29 september is de bibliotheek op school dicht i.v.m. de activiteiten 

rondom het Michaëlsfeest. 

 

Groeten, het Boekensnoeperteam  
 

 

 

 

Studiedag 

 

Donderdag 30 september is een studiemiddag. 

De kinderen hebben deze dag school tot 12.30 uur. 
 

 

 

 

Afscheid juf Anja 

 

Vrijdag 1 oktober zal juf Anja afscheid nemen van onze school. Ze gaat genieten van 

een welverdiend pensioen! 

Met de groepen 5 t/m 8 zullen wij haar ’s middags zingend uitgeleide doen.  
Juf Anja heeft zich maar liefst 40 jaar lang ingezet als leerkracht op de vrije school, 

waarvan 13 jaar bij ons op Vrije School Peelland.  

We zullen haar creativiteit en gezelligheid missen en niet te vergeten haar 

muzikaliteit. Haar sporen zullen nog lang naklinken in onze school.   

Lieve Anja, namens de kinderen, leerkrachten en ouders, heel erg bedankt voor wat je 

de school gebracht hebt.  

 

Team Vrije School Peelland 
 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuw-beleid-Corona-maatregelen.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Peelland-vacature-vervanging-sept-2021.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Agenda_MR-27-9-2021-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl


 

 
 

 

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 
 

 

 

 

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.  
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