
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 25 oktober – vrijdag 29 oktober 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

          

      

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

maandag 1 november – vrijdag 5 november maandag 8 november – vrijdag 12 november 

di 2 nov.  Ouderavond Novalis 

zo 7 nov.  Jaarmarkt 

ma 8 nov. Ouderavond groep 8 

ma 8 nov. Luizencontrole 

do 11 nov. Sint Maarten 

 

Alle hulp nodig voor Jaarmarkt op 7 november 
 

De Jaarmarkt kan niet bestaan zonder de hulp van ouders. Daarom hopen 

we dat jullie in groten getale komen helpen om er een succes van te 

maken. 

Dit is heel belangrijk, want de markt is het uithangbord van onze school. 

Bovendien komt de opbrengst ten goede aan het onderwijs. Waar kun je 

mee helpen?  
 

Vrijdag 5 november vanaf 14:30 uur 

Hebben we handjes nodig om alles klaar te zetten: schagen en deuren 

vanuit de kelder naar lokalen, dozen met boeken naar de aula, en 

spullen voor de verkoop van de zelfgebakken lekkernijen. 

Wij verwachten dat als er genoeg vrijwilligers zijn, we met een half uur al 

heel ver kunnen komen. 

• Tweedehandskleding sorteren/klaarzetten 

• School versieren 
 

Kinderen kunnen samen blijven spelen op het schoolplein terwijl ouders nog even helpen. 
 

Dinsdag 2 en woensdag 3 november tussen 8:30 en 11:30 uur 

Uitzoeken en sorteren van de tweedehandskleding. Je mag je aanmelden bij Marjolein Plessen 06-53368055. 
 

Tijdens de jaarmarkt 

Er zijn een aantal kraampjes en activiteiten waar je een uurtje bij zou kunnen staan: 

• Kledingkraam  (Marjolein) 

• Natuurtafel  (Leontien) 

• Boekenkraam (juf Miriam) 

• Rad van Fortuin (Monique) 

• Vrij spel op schoolplein met attributen gefaciliteerd door JIBB zoals; stepjes, eenwielers, skateboards, 

hoverboards, badminton, ballen en nog veel meer. Graag een aantal mensen die op de spullen kunnen passen of 

het leuk vinden de kinderen uit te dagen hiermee.  

• Brengen van zelfgemaakte lekkernijen, het liefst voor half 10 ’s morgens. 
 

Noot: JIBB onder voorbehoud, zonder vrijwilligers kan deze activiteit niet doorgaan. 
 

Na de jaarmarkt 

• Opruimen 
 

Je mag je aanmelden bij Barbara Eijmans, barbaraeijmans@hotmail.com of 06-83290890. 
 

Alvast bedankt en groeten van de jaarmarktcommissie, Martijn, Joosje, Leontien, Rianne, Marjolein, Barbara. 
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Rad van Fortuin 

Een oude traditie op Vrije School Peelland. Voor 50 cent mag een kind aan het rad 

draaien en vervolgens een kadootje uitkiezen. Prachtige zelfgemaakte kado’s gemaakt 
door (groot)ouders van kinderen voor alle kinderen.  
 

Het rad heeft helaas wat mankementen, moet gerestaureerd worden, maar, is er een 

alternatief spel.  
 

Kado-knutsels maken 

We vragen alle ouders 3 kado-knutsels per kind te maken. Die mogen in de week na de herfst vakantie 

worden ingeleverd. Er staan dozen klaar in de bibliotheek om het hoekje, tegenover de klas van groep 3. 
 

Inspiratie nodig? 

Tasjes, kerstversiering, sieraden, katapult, spelletjes, poppetjes, vogelhuisjes, onderzetters, knuffels, decoratie, 

kaarsenhouders, autootjes, vliegtuigjes, gepersonaliseerde t-shirts, mutsen, sjaals, dromenvangers, opbergpotjes, 

opbergdozen, placemats, bloemenpotjes, vaasjes, etc, etc. 
 

 

Tweedehands-kleding 
 

Nog even een reminder met betrekking tot tweedehands-kleding-

kraam van de jaarmarkt dit jaar.  

Morgen, 22 oktober, mag tweedehands kinderkleding worden 

ingeleverd in de aula. 

We willen het aanbod dit jaar beperken tot winterkleding: truien, 

jassen, lange broeken, laarzen en schoenen. 

We hopen op een mooi aanbod, schoon, onbeschadigd en netjes.  

Vlekkerige kleding, kapotte kleding, onderbroeken en sokken, vuilniszakken vol, daar worden we niet heel blij van. 
 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking, groeten van de jaarmarktcommissie. 
 

 

 

 

 

Rectificatie 
 

In de vorige PeellandKoerier stond als bestemming voor de opbrengst de keuken van 

school. Dat was een vergissing, de opbrengst gaat allereerst naar de nieuwe 

podiumlampen die in Corona tijd in de aula zijn opgehangen. 

Eigenlijk zou de opbrengst van jaarmarkt 2020 daar naar toe gaan, maar omdat deze niet 

door is gegaan is dit verplaatst naar 2021. Excuses voor deze vergissing. 
 

 

 

 

Beste ouders, 
 

Onze school is intensief bezig om leerkrachten c.q. leerling ondersteuners te werven. 

De officiële vacatures komen in november 2021. 

Mocht u binnen uw netwerk geïnteresseerde leerkrachten kennen dan stel ik het op prijs 

als u ze daarop attent maakt: 

• leerkrachten om bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht in te vallen. 

• leerkrachten of rt-ers die groepjes leerlingen kunnen begeleiden bij spelling en of 

rekenen. 

• leerkracht voor een mogelijk te starten derde kleuterklas van 1 februari 2022 tot  

1 augustus 2022. 

 Daarover volgt in november a.s. meer informatie naar de huidige kleuterouders. 

• persoon die tegen een vrijwilligersvergoeding op oproepbasis technische ICT- zaken 

oplost. 

Voor meer inhoudelijke informatie over bovenstaand bericht kunt u mailen met 

ondergetekende: l.jiran@vrijeschoolpeelland.nl 

                                                               Ladja Jiran 
 

 

 

mailto:l.jiran@vrijeschoolpeelland.nl


 

Sint Maarten wat en hoe 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Donderdag 11 november vieren we op school het Sint Maartenfeest. 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan op school een pompoen of 

knol versieren. De oudere kinderen zullen daarbij de jongere kinderen 

helpen. Aan de ouders wordt gevraagd om thuis alvast het deksel los te 

snijden met een kartelrand.  

 

 
 

Het uithollen en versieren gebeurt in de klas. Daarvoor is het volgende 

gereedschap fijn: appelboor, mesje, geslepen oude lepel of een lepel die 

geslepen  mag worden, meloenmesje e.d.. Alles met een naam er op.  

Gutsjes en pompoenen zijn 7 november op de jaarmarkt verkrijgbaar. 

Aan de kleuter ouders wordt gevraagd de knol of pompoen thuis te maken. De juffen zullen zorgen voor duidelijke 

instructies daarvoor. 

In de middag zullen groep 6-7-8 naar de Eeuwsels gaan, alwaar ze voor de oudere mensen zullen toneelspelen en 

zingen. 

 

In de avond zal het feest verder gevierd worden met de kleuters en groep 3-4-5.  

 

Kleuters  worden om 18.00 uur in de eigen klas verwacht. Daar zullen de kleuters en hun ouders (bij voorkeur één 

ouder per kind) een tijdje blijven. Om 18.30 uur zullen zij vertrekken voor een kleine ronde door het donker. Ouders 

mogen daar bij aansluiten en met hun kind mee lopen en zingen. 

 

Groep 3,4 en 5 zullen vrijwel meteen vertrekken om hun toch door het donker te gaan lopen. De kinderen van 

groep 5 zullen de kinderen van groep 3 begeleiden hierbij. Na de tocht zullen de kinderen in de zaal nog naar een 

verhaal luisteren.  

 

Voor de ouders is er buiten op het plein vuur en een kom soep en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wie 

graag muziek maakt nodigen we uit om dat te doen en zo het vuur op te luisteren. Wil je graag thuis oefenen met 

bladmuziek, stuur dan een mailtje naar juf Rhea (r.verheijen@vrijeschoolpeelland.nl). 

 

De oudere kinderen (groep 6-7-8) worden ’s avonds niet verwacht op school. Mochten zij toch mee komen, 
dan is dat onder verantwoordelijkheid van de eigen ouders. 

 

Om 19.10 uur is het feest voorbij. De leerkrachten komen met hun klas naar het plein en de kinderen kunnen daar 

door de ouders opgehaald worden. 

 

En dan nog even dit….wil je het feest helemaal afmaken, laat het dan bij thuiskomst zo donker mogelijk, met alleen 
het licht van lantaarntjes. Drink nog even iets warms, eet iets lekkers en gloei na van het fijne feest. 
 
  

11 november 

meebrengen: 

Kleuter: 

Een thuis gemaakte 

lantaarn van pompoen of 

knol 

Groep 3 t/m 8 

• Knol of pompoen 

Gereedschap: 

lepel /schrapers, 

appelboor, 

meloenschepje 

• gutsjes 
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Corona maatregelen 

 

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

kinderopvang. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-21-Nieuwsbrief-Team-Onderwijs-PO-en-KDV.pdf

