
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 4 oktober – vrijdag 8 oktober 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond groep 4 

 

Kennismakingsochtend 

nieuwe ouders 

 

Start 

Kinderboekenweek 

Schoolfotograaf  

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

maandag 11 oktober – vrijdag 15 oktober maandag 18 oktober – vrijdag 22 oktober 

ma 11 okt. GMR-bijeenkomst 

do 14 okt. Ouderavond groep 5 

vrij 15 okt. Sprookjesmiddag 

 

di 19 okt.  Ouderavond groep 6 

 

 

 

 

Lezing van Michaela Glöckler 

 

Gisteren is er een uitnodiging voor de lezing van vanavond naar alle ouders 

verstuurd. Voor diegenen die de lezing graag digitaal willen volgen wordt de lezing 

gestreamd via https://is.gd/vrije_school_dag  
 

 

 

Het Michaëlfeest terugblik 

……………………………………………………………………………………………… 
 

De dag startte hoopvol, het was droog en we verzamelden ons op het plein. Helaas begon het al vrij snel te regenen. 

Dat groep 8, met dit weer en met een aantal rol-wisselingen door ziekte ons het verhaal heeft laten zien en horen 

vonden we een hele prestatie! Bedankt groep 8! 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 4 – 30 september 2021 

  

 

 

 
  

Daarna gingen de kleutergroepen naar 

binnen, zij speelden in de klas, maakten 

appelmoes en bezochten samen het 

appelvrouwtje, die voor hen allemaal in 

stilte een appeltje poetste en dat aan ieder 

kind schonk. Juf speelde aan het eind van 

de dag het verhaal van de bokjes uit in een 

tafelspelletje. 

https://is.gd/vrije_school_dag


 

    

   

  

 

 

 

 

 Groep 5 en 6 speelden levend 

 stratego en een smokkelspel in de 

 Bundertjes.  

 Ze hebben gestreden en veel plezier 

 beleefd. 

 

 

 

 

 

De kinderen van groep 3 en 4 

trokken de Bundertjes in.  

Zij hebben daar spelletjes 

gedaan. Bij sommige spelletjes, 

bijvoorbeeld het worstelen, was 

wel wat moed nodig om je 

tegenstander het hoofd te 

bieden. Daarna mochten ze nog 

een appel uit de bek van de draak 

pakken en wandelden we weer 

naar school. Dank aan alle 

moeders die de spelletjes zo fijn 

begeleidden! 

 



 

    
   

 

 

 

Corona maatregelen 

 

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

kinderopvang. 

 

 

 

Broertje/zusje foto  

 

Op donderdag 7 oktober komt de schoolfotograaf. 

De leerlingen worden onder schooltijd gefotografeerd.  

De broertje/zusje foto wordt gemaakt na schooltijd (na 14.30 uur). Ook 

broertjes/zusjes die niet op onze school zitten kunnen hiervoor meekomen. 

Wilt u per email, uiterlijk 4 oktober, via vsp@vrijeschoolpeelland.nl doorgeven of u 

interesse heeft voor de broertje/zusje foto zodat de fotograaf kan inschatten hoelang 

hij hier nodig zal zijn. 
 

 

 

 

Herfstvakantie 2021 met Jibb+ 

 

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Dit jaar organiseert Jibb+ weer supervette 

sportactiviteiten tijdens de herfstvakantie (25-29 okt). Kom jij meedoen met Expeditie 

Robinson, dansen of apenkooi? Of ga jij voor badminton, spelenkermis of koken?  

Er is deze vakantie ook een sport en cultuur carrousel! Hier ga je naast een 

sportonderdeel ook nog twee creatieve activiteiten doen.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar het totale aanbod? Kijk op 

www.sportencultuurhelmond.nl.  

Vanaf 4 oktober 09.00 uur kun je je inschrijven, vol=vol.  

De kosten zijn €2,50 - per activiteit, m.u.v. We-Jump (€3,00) en meidenvoetbal 

(gratis).  

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op 

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
 

Groep 7 en 8 fietsten naar het bos 

en speelden daar een bosspel, Lucy 

vond uiteindelijk het zwaard van 

Michaël en is tot “ridster” geslagen. 
Er werd daarna zo fijn gespeeld dat 

een tweede spel er niet eens meer 

van kwam. Dank aan de 

meefietsende ouders die dit mede 

mogelijk maakten! 

 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuw-beleid-Corona-maatregelen.pdf
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
http://www.sportencultuurhelmond.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 

 

 
 

 

 

Lezing door Henk Bakker 

 

Helaas moeten wij de lezing over kanker op 7 oktober 2021 door Henk Bakker 

annuleren.  

Als gevolg van de nieuwe corona regels is het niet mogelijk een ruimte te huren waar 

we met inachtneming van de anderhalve meter regel de controle op een QR-code of 

negatieve test kunnen laten vervallen.  

Natuurlijk proberen we op een later moment deze lezing alsnog plaats te laten 

vinden.  

Volg onze site en/of facebookpagina voor het laatste nieuws, want indien we nieuwe 

mogelijkheden krijgen, worden onze lezingen en activiteiten weer georganiseerd. 

Op onze site is overigens ook informatie te vinden over interessante onderwerpen van 

deze tijd. Zoals boeken, filmpjes, en artikelen over corona en griep, hooggevoeligheid, 

auto immuunziekten en zo nog veel meer! 

 

Link naar de site:     https://eindhoven.antroposana.nl/ 

Link naar Facebook:   Antroposanaeindhoveneo 

 
 

 
 

 

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   
 

 

 

 

https://eindhoven.antroposana.nl/
https://www.facebook.com/AntroposanaEindhoveneo
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl

