
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 11 oktober – vrijdag 15 oktober 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

GMR-bijeenkomst   Ouderavond groep 5 Sprookjesmiddag 

 

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

maandag 18 oktober – vrijdag 22 oktober maandag 25 oktober – vrijdag 29 oktober 

di 19 okt.  Ouderavond groep 6 

 

 

HERFSTVAKANTIE 

 

 

 

Sprookjesmiddag voor peuters en kleuters 

 

Datum: vrijdag 15 oktober  

Tijd: 14.00 tot 15.00 uur 

 

Waan je in een ‘minitheater’ tijdens de sprookjesmiddag! Onze kleuterleerkrachten 
vertellen deze middag een verhaal, dat tegelijk als poppenspel wordt uitgebeeld. De 

korte voorstelling is geschikt voor kinderen van 3-6 jaar en natuurlijk zijn ook hun 

ouders van harte welkom. Na het verhaal is er nog iets te drinken en kunnen de 

kinderen deelnemen aan de afsluiting met kringspelletjes. Zo geven we een inkijkje 

in hoe er bij ons op school met kleuters gewerkt wordt.  

 

Deze activiteit is bedoeld voor nieuwe kinderen en hun ouders. Kleuters die al bij 

ons op school zitten kunnen ook deelnemen als zij een nieuw kind meenemen. 

Deelname is gratis; meld je wel vooraf aan via: 0492-547628 of 

www.vrijeschoolpeelland.nl.  

 

Alle kinderen krijgen deze week een flyer mee, om geïnteresseerde bekenden uit te 

kunnen nodigen. Alvast hartelijk bedankt daarvoor!  
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanuit de MR willen we dat u meer zicht heeft op onze activiteiten. Daarom zult u 

voortaan in de Peellandkoerier de notulen van onze bijeenkomsten terugzien. 

Nadat wij in een vergadering hebben ingestemd met de notulen van de vorige 

vergadering komen ze in de Peellandkoerier. 

De notulen van de vergadering van 14 juni (de laatste vergadering van vorig 

schooljaar) vindt u hier. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Gerda Thijssen, Ronnie Nijenhuis, 

Geri Savenije en Suzanne Mazairac. 

 

Met vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad 
 

 

 

 

Corona maatregelen 

 

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

kinderopvang. 
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http://www.vrijeschoolpeelland.nl/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/10/14-juni-2021.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-30-Nieuwsbrief-Team-Onderwijs-PO-en-KDV.pdf

