
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 29 november  – vrijdag 3 december 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1e Advent    Sinterklaas 

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

maandag 6 december  – vrijdag 10 december maandag 13 december  – vrijdag 17 december 

ma 6 dec.  2e Advent 

 

ma 13 dec.  3e Advent 

do 16 dec.  Paradijsspel (onder voorbehoud) 

 

Beste ouders, 
 

Betreft: nieuwe maatregelen i.v.m. Covid 19. 
 

Druk op het onderwijs. 

Het zal u duidelijk geworden zijn dat het basisonderwijs het zwaar te verduren heeft onder de nieuwe corona golf. 

Het aantal besmettingen op basisscholen stijgt. Het aantal besmettingen onder kinderen stijgt razendsnel en 

daardoor ook bij hun ouders en medewerkers van scholen. 

Dit gegeven en het feit van een al bestaand lerarentekort maakt de druk op het onderwijs groot. 

Het is een grote opgave om de continuïteit van het lesgeven te behouden. 
 

Voortgang onderwijs. 

Ik zie het als een primaire taak om de continuïteit van het onderwijs te behouden: de voortgang van het onderwijs 

staat voor ons steeds centraal!  

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen vanwege de besmettingen of 

vanwege een lerarentekort. Toch kan dat onverwacht gebeuren. 
 

Nieuwe maatregelen per direkt. 

De komende maatregelen gelden tot aanvang van de kerstvakantie 2021. 

* school volgt de richtlijnen van de overheid. Indien de overheid tussentijds anders besluit dan stel ik u op de 

hoogte. 

* alle basismaatregelen worden strikt gehanteerd.  

* u meldt een positief getest kind direct bij leerkracht en schoolleider. 

* ouders komen niet in school zonder afspraak van een schoolmedewerker. Ouders kunnen wel op de speelplaats 

komen. 

* ouderavonden worden online gehouden. Oudergesprekken worden online gehouden. Alleen bij absolute noodzaak 

kan een oudergesprek op school plaatsvinden. 

* vaste stagiaires en externe deskundigen ter voortgang van het onderwijs kunnen op afspraak met een 

medewerker van school wel in school komen. 

* we streven er naar om klassen zo min mogelijk binnen bij elkaar te laten zijn. Bij een mogelijke uitzondering zijn ze 

op gepaste afstand van elkaar. De weekopeningen gaan door, koorklas wordt tijdelijk niet meer gegeven. 
 

Buiten kunnen de klassen wel met elkaar spelen in de pauzes. 

* alle vieringen worden zonder ouders in schooltijd gevierd, zoals bv de Kerstspelen. 

* leerkrachten werken op voorhand aan een opdrachtenpakket voor mogelijk thuisonderwijs. 
 

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat we deze maatregelen moeten treffen, niet uit angst maar uit 

verantwoordelijkheid: het vergroot de kans om de voortgang van het onderwijs te continueren en dat is wat we 

allemaal willen! 
 

Ladja Jiran. 
 

       PeellandKoerier  
 

nr. 11 – 25 november 2021 

  

 

 

 
  



 

Advent reminder 
 

De weekopeningen staan vanaf 29 november in het teken van het naderende kerstfeest.   
 

Wij spreken deze dagen de Adventspreuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleuters en de kinderen van groep 3 lopen op deze dag het adventstuintje. Ze lopen om de beurt door de spiraal 

van kerstgroen en steken hun lichtje aan, aan de grote kaars in het midden. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje 

ergens in de spiraal, die steeds meer verlicht wordt.  
 

We vragen u om de kleuters en kinderen van groep 3 deze dag geen synthetische kleding aan te geven en lange haren 

vast te doen in een staart of vlecht.  
 

 

Sinterklaasfeest waarom 

 

Het Sinterklaasfeest kent zijn oorsprong in de legende van de bisschop 

Nicolaas, die leefde in Turkije in de vierde eeuw. De verhalen die sinds die tijd 

de ronde over hem deden, benadrukken zijn hulp en goede daden. Hij stierf 

rond 6 december, wat tot zijn heiligendag benoemd werd.  
 

De legendes zijn langzaam overgegaan in het beeld zoals de kinderen het nu 

kennen: de goedheiligman. Goedgeefs, lief en barmhartig. Hij benadrukt het 

goede in de kinderen, is niet te streng of moreel, en vervult hun hartenwens. 

In surprises en gedichten voor de oudere kinderen (en volwassenen) is ruimte 

om met fantasie en humor het karakter van je medemens tot uiting te laten 

komen. De ander zien in wie hij is. 

 

Het Sinterklaasfeest valt in de adventstijd; als een storm voor de stilte. Een 

moment van uiting kunnen geven, voordat we de stille verwondering van de 

kersttijd en het (innerlijke) licht ingaan. Nog fijn zingen uit volle borst, 

genieten van pepernoten, mandarijnen, chocolade en humorvolle gedichten 

en knutselwerken voor elkaar maken. Waarbij we ons voorhouden waar de 

traditie vandaan komt en het feest vieren vanuit het beeld van de lieve, 

goedgeefse, barmhartige heiligman Sint Nicolaas. 

 

Het geschenk van het licht 

wordt dankbaar ontvangen 

toch willen wij niets voor onszelf nu verlangen 

we geven het door van zuster naar broeder 

van het groeiend leven is ieder de hoeder. 

Totdat alle harten In licht zijn ontstoken, 

Totdat alle vlammen in vreugd’ zijn ontloken. 
Niet lang zal meer duren de donkerste tijd 

want Christus hij nadert in lichtendheid. 

 



 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 

Via deze weg willen wij ons als MR nog eens presenteren.  

Op de foto ziet u de leden van dit schooljaar: 

v.l.n.r. Geri Savenije (ouder groep 2), Ronnie Nijenhuis (medewerker groep 5), Gerda 

Thijssen (medewerker groep 1/2A en voorzitter MR), Suzanne Mazairac (ouder 

groep 4 en secretaris MR). 
 

Via deze vertegenwoordiging in de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het 

schoolbeleid. De MR praat over verschillende onderwerpen mee. En voor een aantal 

onderwerpen moet de schoolleiding advies of instemming aan de MR vragen 

voordat een besluit genomen wordt.  

Binnen de MR wordt o.a. gesproken over: de veiligheid op school, het jaarplan, 

personele zaken, besteding van middelen, veranderingen en verbeteringen in het 

onderwijs. 

Wilt u iets delen, vragen, bespreken of voorleggen aan de MR, dan kunt u ons 

aanspreken op of rond de school of u kunt een mail sturen naar: 

mr@vrijeschoolpeelland.nl. 

 

Met vriendelijke groet, de MR,  

Ronnie Nijenhuis, Gerda Thijssen, Geri Savenije en Suzanne Mazairac 

 

 

 

 

Oproepje schoolkrant 
 

Zou jij ook wel eens willen adverteren in onze prachtige schoolkrant?  

Ken jij iemand die dat ook graag wil? 

Of ken je iemand die onze schoolkrant wil ontvangen om op de hoogte te blijven van 

alle nieuwtjes op onze school of omdat je zelf met een leuk item in de schoolkrant 

staat? 

Laat het ons weten en mail dan naar: schoolkrant@vrijeschoolpeelland.nl 

Hoe meer onze mooie schoolkrant verspreid wordt, hoe leuker!!!! 
 

De schoolkrantcommissie 
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