
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 8 november – vrijdag 12 november 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond groep 8 Ouderavond Novalis 

       

     

 Sint Maarten  

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

maandag 15 november – vrijdag 19 november maandag 22 november – vrijdag 26 november 

ma 15 nov.  Luizencontrole 

ma 15 nov.  MR-bijeenkomst 

wo 17 nov.  Probeer speelochtend, 9.30 – 11.00 uur 

vrij 26 nov. Studiedag, alle kinderen vrij  

 

 

 

 

Jaarmarkt 7 november 2021 
 

Beste ouders, 
 

Het was voor ons als organisatoren van de jaarmarkt een spannende persconferentie 

afgelopen dinsdag, maar gelukkig was de uitkomst voor ons positief!  

We mogen onze jaarmarkt gewoon organiseren! We moeten ons houden aan een aantal 

maatregelen: 

• Bij binnenkomst zal er gevraagd worden of u klachten heeft m.b.t. corona. 

• We houden de 1,5 meter weer aan. 

• We houden het kleinschalig, de jaarmarkt is voor ouders, kinderen en aanverwanten. 

• We blijven monitoren of er zich niet te veel personen in een ruimte bevinden. 

Mondkapjes en/of QR code hoeven niet. 
 

Namens de organisatie, Martijn van Glabbeek 
 

Vrijwilligers die helpen sjouwen vrijdag, vanaf 14:30 zijn jullie van harte welkom. Thee en 

koffie staan klaar. We hebben een duidelijk plattegrond gemaakt zodat jullie redelijk 

zelfstandig te werk kunnen gaan, en mochten er toch vragen zijn kunnen jullie Leontien, 

Joosje, Martijn, Marjolein, Rianne of Barbara aanspreken. 
 

(Groot)ouders, lukt het een beetje met de kadoknutsels?  

We kunnen vast verklappen dat er dit jaar een hele leuke vernieuwde Rad van Fortuin gaat 

komen. Hopelijk zorgt het voor vele blije kindergezichten. De knutsel mogen worden 

ingeleverd in dozen die klaar staan in de bieb tegenover groep 3. 
 

Wisten jullie dat ...  

- Antoniushoeve er dit jaar ook weer bij zal zijn met pompoenen? 

- we al een prachtige verzameling tweedehands kleiding hebben en staan te popelen om 

het aan te bieden? 

- we nog een paar helpende handjes kunnen gebruiken bij de boekenkraam, de 

natuurtafel en de sportactiviteiten? Wie kan een uurtje helpen? 

- Binderin van meester Joep komt optreden? 

- we al een aantal heerlijke soepen, cakejes en wafels en tosti's in het vooruitzicht 

hebben om van te smikkelen.  

- er nog zeker een aantal lekkernijen bij mogen komen, wie o wie wil bakken? Het mag 

zondag liefst voor de opening gebracht worden.  

- de sport en spel activiteit van Jibb misschien niet door kan gaan omdat we toch nog  

 1 of 2 vrijwilligers te kort komen?  van 10:30 tot 12:00, of van 13:30 tot 15:00. 

 Misschien wil jij wel even helpen op de spulletjes en de kinderen te letten? 

 

Tot zondag!  

De jaarmarkt commissie 
 

 PeellandKoerier  
 

nr. 8 – 4 november 2021 

  

 

 

 
  



 

Sint Maarten reminder 

 

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 (dit is nog onder voorbehoud, bij het schrijven van dit bericht was nog niet duidelijk of dit door kon gaan). 
 

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. We vragen hun ouders (i.v.m. de nieuwe maatregelen) 

om buiten bij het vuur te wachten tot de kinderen om 18.30 uur vertrekken voor een kleine ronde door het donker. 

Ouders mogen daar bij aansluiten en met hun kind mee lopen en zingen. We vragen ouders zelf de onderlinge afstand 

van 1,5 m in de gaten te houden. 

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. We 

vragen ouders zelf de onderlinge afstand van 1,5 m in de gaten te houden. 

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. 
 

 

 

 

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   

 

De eerstvolgende luizencontrole is maandag 15 november 2021. 
 

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 

mailto:r.verheijen@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

 
 

 

Wij verwelkomen 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha  

- Pieter Huisman 

- Liv de Pon 

 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Mieke 

- Xem Jost 

 

In groep 5 bij meester Ronnie 

- Mylano Kok 
 

 

 

 

Studiedag 
 

Vrijdag 26 november is een studiedag, de kinderen hebben deze dag geen school. 
                                                   

 

 

 

Vacature kleuterleerkracht  
 

Voor onze tijdelijke 3e kleuterklas zoeken wij een enthousiaste kleuterleerkracht  

m.i.v. 1 februari 2022 tot 1 augustus 2022. 
 

Klik hier voor meer informatie.  

 

 

 

 

MR bijeenkomst 
 

Maandag 15 november 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 

 

 

 

 

Corona maatregelen 

 

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

kinderopvang. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/11/vacature-KK-leerkracht-nov-2021.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Agenda_MR-15-11-2021-.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-01-Extra-Nieuwsbrief-Team-Onderwijs-PO-KDV-VO.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zfyztv_OAhVFbxQKHSAMAB0QjRwIBw&url=http://www.bsvredeburg.nl/site/node/1553&psig=AFQjCNErJCTD_FdPh953sRld1GlmmDLIeg&ust=1473412198731488

