
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 6 december  – vrijdag 10 december 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2e Advent 

 

   Sinterklaas 

 

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

maandag 13 december  – vrijdag 17 december maandag 20 december  – vrijdag 24 december 

ma 13 dec.  3e Advent 

do 16 dec.  Paradijsspel, gaat NIET door 

di 21 dec. Kleuterkerstspel (onder schooltijd, zonder  

    ouders) 

do 23 dec. Kerstviering, kinderen ’s middags vrij 
do 23 dec. Kerstspel, gaat NIET door 

vrij 24 dec. Kerstvrij 

 

 

 

Bericht vanuit Pallas voor alle ouders en medewerkers 

 

In de persconferentie van 26 november zijn maatregelen aangekondigd om het 

stijgend aantal coronabesmettingen te stoppen. De scholen mogen gelukkig 

open blijven, maar we hebben wel te maken gekregen met aanvullende 

maatregelen. 

 

Klik hier voor de brief voor alle ouders en medewerkers. 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

N.a.v. mijn brief van 30 november heb ik een aantal positieve en begripvolle reacties mogen ontvangen. Dat werkt 

echt opbeurend op allen waarvoor dank! 

Het is inderdaad een lastige fase maar ik merk bij het team van medewerkers een betrokken en positieve insteek. 

Sommige situaties in klassen volg ik dagelijks. Hierdoor kan er regelmatig informatie komen. Ik wil benadrukken dat ik 

alle relevante zaken bespreek met de GGD en dat informeer wat kan of wat moet. Ik hanteer de stijl van liever te veel 

informatie dan te weinig. 

Ik wens ook alle ouders veel goeds in deze onvoorspelbare tijd. 

Morgen gaan we er op school een fijne Sint-dag van maken! 

 

Ladja Jiran. 
 

 

  

BoekenSnoeper 

 

Vanwege de Corona-maatregelen is de BoekenSnoeper helaas gesloten. 

Het zou fijn zijn als de kinderen de eerder geleende boeken inleveren bij  

de eigen leerkracht. 
 

       PeellandKoerier  
 

nr. 12 – 2 december 2021 

  

 

 

 
  

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bericht-ouders-2-december-2021.pdf


 

Sinterklaasfeest  wijzigingen en reminder 
 

Vrijdag mogen we gelukkig nog steeds Sint Nicolaas met zijn twee Pieten 

verwelkomen bij ons op school.  

We zullen hen buiten al opwachten en zingend onthalen.  

 

Kleuterklassen 

Wij mogen Sint Nicolaas in de zaal ontmoeten met alle kleuters samen. 

We zullen voor hem zingen en vol trots laten zien wat we in de klas al 

geleerd hebben. De Sint schenkt de kinderen een gezamenlijk 

klassencadeau en wat lekkers.  

De kinderen nemen deze dag zoals gewoonlijk hun eigen tas mee met de broodmaaltijd. 
 

Groep 3, 4 en 5 

In tegenstelling tot eerder bericht zal de Sint met zijn Pieten de groepen 3, 4 en 5 in hun eigen klas bezoeken. Ook aan 

hen zal hij per klas een klassencadeau en wat lekkers schenken. Fruit en/of brood mogen zoals gewoonlijks 

meegenomen worden. 
 

Groep 6, 7 en 8 

De afgelopen tijd is er thuis hard gewerkt en geknutseld om elkaar een prachtige surprise en een persoonlijk gedicht 

te kunnen schenken. De surprise en het gedicht zelf zijn het geschenk, bij de surprises horen geen gekochte cadeaus 

of snoepgoed. En wellicht komt Sint of Piet nog even zwaaien…  
 

 

Kerstspelen 
 

Helaas hebben we moeten besluiten om de Kerstspelen dit jaar niet door te laten gaan.  

Het gaat om het Paradijsspel, het Kerstspel en het Drie Koningen spel. Het kleuterkerstspel zal overdag gespeeld 

worden door de leerlingen van groep 8. Hier kunnen helaas geen ouders bij aanwezig zijn.  

We zijn met het team op zoek naar een passend alternatief.  

 

Hendrikje, Ladja en Rhea 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

mailto:schoolkrant@vrijeschoolpeelland.nl
https://pixabay.com/illustrations/saint-nicholas-black-pete-2965161/


 

 
 

 

Kerstvakantie 2021 met Jibb+  
 

Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd 

voor leuke, sportieve activiteiten! Vind je het leuk om lekker 

te bewegen? Ga dan mee schaatsen in het centrum van 

Helmond, lasergamen in het donker en/of turnen in de sporthal!  

De Junior Jibb+’ers organiseren dit keer het spannende spel Jachtseizoen en we 
sluiten de vakantie af met Koken! Wij bieden de activiteiten aan voor kinderen 

uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs.  

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en 

meld je aan! VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 6 december (9.00 uur) 

t/m woensdag 22 december 2021.  

 

Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 

 

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op 

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
 

 

 
 

 

Gratis lessen Urban Dance! 

 

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant organiseert een serie gratis naschoolse 

danslessen voor leerlingen uit Gemert, Geldrop/Mierlo en Helmond. 

De lessen starten in februari. Ervaar het plezier in dansen en meld je aan voor 

deze Urban Dance Battle. 

 

Het aanmeldformulier is online te vinden op 

https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/. 

 

Veel plezier alvast! 

 

 

 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond
https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/

