
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 15 november – vrijdag 19 november 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole 

MR-bijeenkomst 

 

 Probeer speelochtend, 

9.30 – 11.00 uur 

  

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

maandag 22 november – vrijdag 26 november maandag 29 november  – vrijdag 3 december 

vrij 26 nov.  Studiedag, alle kinderen vrij  

 

ma 29 nov.  1e Advent 

vrij 3 dec.  Sinterklaas 
 

 

Jaarmarkt 2021 was er één met een gouden randje  

 

Nieuwe ouders en kinderen die voor het eerst kennis konden maken met de traditionele jaarmarkt, hopelijk hebben 

jullie genoten. Het was prachtig weer en de opkomst was boven verwachting. De meesten hadden begrip voor de 

Corona maatregelen en hielden de regels en de looproute zo goed mogelijk aan.  

Er is heerlijk gesmuld van alle baksels van alle ouders, de popcorn, de wafels en de tosti's. Alles was gewoon OP!  

De creaties van groep 3 t/m groep 6 waren vrijwel uitverkocht. Veel kinderen hebben aan een touwtje mogen trekken 

en zijn blij gemaakt met mooie zelfgemaakte kado’s. De kramen waren prachtig en sfeervol, en ook de 2ehands-

boeken- en 2ehands-kleding-kraam was een succes. 
 

De opbrengst van de jaarmarkt bedraagt 2062,17 euro.  

 

Dat bedrag gaat volledig naar de nieuwe verlichting, die al in december 2020 in 

bruikleen in de aula zijn opgehangen door Sieto van der Wey, waarvoor 

hartelijk dank.  

 

Wij willen graag IEDEREEN hartelijk bedanken: 

 

• De kraamhouders, dat ze er weer bij wilden zijn met hun mooie aanbod. 

• Monique die met 'touwtje trekken altijd prijs' een feestje heeft gecreëerd. 

• Groep 3 t/m groep 6 met hun leerkrachten voor hun prachtige kraam met zelfgemaakte creaties. 

• Groep 7 en 8 met hun leerkrachten en ouders voor het geweldig professioneel draaien van het restaurant. 

• Alle vrijwilligers, jong en oud, die hebben geholpen met het klaarzetten en weer afbreken van de jaarmarkt. 

• Alle vrijwilligers die bij kraampjes en activiteiten hebben meegedraaid. 

• Allen die iets hebben gebakken voor het Restaurant. 

• Allen die mooie kado’s hebben gemaakt voor de kinderen voor het rad (touwtje trekken dit jaar) 
• Allen die 2e-hands kleding hebben gedoneerd. 

• Jibb, die zijn sport en spel spullen hebben uitgeleend om buiten mee te spelen. 

• De donatie van al dat mooie groen en planten en bloemen. 

• Binderin voor hun heerlijk sfeervolle live muziek. 

• Alle overige teamleden van de school die hun bijdrage hebben geleverd. 

• Het PR team. 
 

 

DANK      DANK      DANK      DANK      DANK      DANK 

 

 

       PeellandKoerier  
 

nr. 9 – 11 november 2021 

  

 

 

 
  

 



 

Hopelijk kunnen we volgend jaar iets eerder, en met meer zekerheid, de jaarmarkt  2022 aankondigen.  

En mocht je denken -wat was dat leuk, ik wil volgend jaar ook wel mee helpen met het organiseren ervan- de 

commissie zoekt nog nieuwe leden. Aanmelden mag bij: barbaraeijmans@hotmail.com 

 

Tot volgend jaar, het was ons een waar genoegen. 

Leontien, Joosje, Martijn, Marjolein, Rianne en Barbara. 

 

 
 

 

Wie komt ons helpen? 

 

Zoals u hebt kunnen lezen was de jaarmarkt een succes! 

Eén van de kramen die u altijd op de jaarmarkt zult vinden is die van de natuurtafel of seizoentafel. 

Alles wat in deze kraam te koop is, is door (oud) ouders gemaakt en de opbrengst is geheel voor de school.  

Deze keer was het € 354,-. 

Onze groep zit te springen om helpende handen! Wie van zichzelf denkt dat hij/zij niet handig is of creatief genoeg is 

kan toch helpen; er zijn ook eenvoudige klusjes. 

Voel je je aangesproken neem dan contact op met Leontien van Enckevort, telefoon 06-42052894. 

 

mailto:barbaraeijmans@hotmail.com


 

Advent wat en hoe 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Op maandagochtend 29 november wordt in de aula de eerste adventskaars ontstoken. Het stille branden van die ene 

kaars wil ons een voorteken zijn van het grote stralende licht, dat geboren wordt in de midwinternacht. Elke week 

wordt een kaars meer ontstoken. Samen luisteren kinderen en leraren naar de verhalen, samen zingen ze 

adventsliederen. Samen…. op weg naar Kerstmis! 
 

 
 
Voor de adventstuintjes wordt (sparren)groen in de aula of klas uitgespreid in de vorm van een spiraal, zodat 

daartussen een weggetje openblijft. In het centrum van de spiraal brandt een grote kaars. Nu mogen de kinderen van 

groep 3 en de kleuters, met een klein kaarsje gestoken in een appel, de grote kaars opzoeken en zijn eigen lichtje aan 

het grote licht ontsteken. De kleuters zullen in hun klassen de adventsspiraal lopen. De kinderen van groep 3 mogen 

dit in de aula, met alle andere klassen erbij, doen. 

Let u erop dat de kinderen van groep 3 en de kleuters geen synthetische kleding aan hebben deze dag?  

 

Voor het maken van de adventstuintjes is veel groen nodig. Alle kinderen van school mogen vrijdag 26 november 

hiervoor dennengroen, coniferengroen of ander ‘kerstgroen’ meenemen.  
 

 

Nieuwsgierig geworden naar de achtergrond van advent?  

Hou de volgende Peellandkoerier in de gaten! 

 
 

 

 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 15 november, worden de kinderen op school weer gecontroleerd  
op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 
 

De werkgroep luizencontrole is nog steeds 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    
 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

 
 

 

Terugkom-moment schoolfotograaf  

 

De schoolfotograaf komt a.s. donderdag 18 november om foto’s te maken van de 
kinderen die op 7 oktober afwezig/ziek waren. 

 

 

 
 

 

Studiedag 

 

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

 

 


