
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 13 december  – vrijdag 17 december 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3e Advent 

 

    

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

maandag 20 december  – vrijdag 24 december maandag 27 december  – vrijdag 31 december 

ma 20 dec. 4e advent 

di 21 dec. Kleuterkerstspel (onder schooltijd, zonder  ouders) 

do 23 dec. Kerstviering, kinderen ’s middags vrij 
vrij 24 dec. Kerstvrij 
 

 

 

 

Beste ouders, 
 

Het was weer een week ‘met vallen en opstaan’ t.a.v. het rondkrijgen van de personele bezetting. 
Dank voor uw begrip! 

De druk op school en medewerkers is door de onvoorspelbare situatie groot maar ik merk een positieve sfeer en 

verdraagzaamheid binnen het team en de “mouwen worden opgestroopt”. Heel fijn! 

Deze week is er een brief binnen gekomen van een groep ouders die zich zorgen maakt over de corona maatregelen 

op school. In nauw contact met de MR zal ik daar begin volgende week op reageren.  

Verder roep ik op tot verdraagzaamheid en mag u er op vertrouwen dat we er alles aan doen om vanuit onze 

identiteit goed vrijeschool-onderwijs te geven. We hebben uw support nodig. Juist nu! 
 

Ladja Jiran, schoolleider a.i. 
 

 

Sint Nicolaas    Terugblik 

 

Vol verwachting klopten onze harten toen we Sint 

Nicolaas met zijn twee Pieten het schoolplein op zagen 

komen afgelopen vrijdag. Onder vrolijk gezang werd hij 

onthaald; fijn dat hij ook dit jaar het Sinterklaasfeest 

met ons kwam vieren. 
 

De kleuterklassen ontvingen Sint en zijn Pieten in de 

zaal. Sint was erg onder de indruk wat de kleuters allemaal al kunnen.  

Treinbanen bouwen, hinkelen en prachtig zingen en tekenen voor Sint. 
 

Groep 3, 4 en 5 kregen hoog bezoek in de eigen klas. Wat mooi om te zien voor de Sint 

hoe hard de kinderen werken. De kinderen van groep 3 kunnen al lezen en schrijven. 

Groep 4 kon de Pieten met een versje de maanden van het jaar leren. En in groep 5 

zitten dromers, denkers en doeners die lieten zien hoe zij van elkaar leren. Ze verrasten 

Sint met een stukje van hun toneelstuk. 
 

Ook in de hogere groepen was de verrassing groot. Bijzondere surprises waren gemaakt 

en mooie gedichten geschreven. Vol verwondering werd alles bekeken en beluisterd.  

De rust in de klas werd flink verstoord door een bezoekje van de twee enthousiaste 

Pieten, die altijd weer in zijn voor grappen en gekke kunsten. 
 

Met een vriendelijk wuiven verliet Sint Nicolaas onze school, terwijl de Pieten hier en daar nog stiekem pepernoten in 

het rond strooiden. 

       PeellandKoerier  
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Ouderschenkingen 
 

Op 27 december worden de incasso’s ingepland voor de ouders die hebben 
gekozen om de Ouderschenking in één keer per jaar via incasso te betalen.  

Voor de ouders die op het formulier januari hebben aangekruist, zal dat rond  

27 januari zijn. Houd u er rekening mee, zodat er voldoende saldo op het 

opgegeven rekeningnummer staat. 

Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan kunt u deze nog afgeven bij de 

administratie of naar onderstaand e-mailadres sturen.  

Ouders die de Ouderschenking zelf willen overmaken kunnen dit doen op het 

rekeningnummer NL10 INGB 0006 6894 45 ten name van Stichting Vrienden van 

Pallas - Helmond. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens en 

Catherine Keirse van Kubus op het emailadres ouderschenkingen@kubus.nl of 

telefoon 043-409 1420.  

 

Hartelijk dank voor uw steun aan onze school. 
 

 

 

 

Activiteiten voor kinderen in januari 2022 in het Annatheater Helmond 
 
Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari:  
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in de Kerstvakantie! 

 
Vanaf 12 januari:  
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater. 

 

GEÏNTERESSEERD?  

Kijk op onze site: www.annatheater.nl of neem contact op met Lavínia Germano: 

telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl  
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