
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 14 maart – vrijdag 18 maart 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR-bijeenkomst 

 

 

 

   

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

maandag 21 maart – vrijdag 25 maart maandag 28 maart – vrijdag 1 april  

ma 21 maart Ouderavond kleutergroep A 

di 22 maart  Ouderavond kleutergroep B 

do 24 maart  Groepenpresentatie gr. 4 – 6 – 8  

vrij 25 maart Studiedag, alle kinderen vrij 

 

ma 28 maart  Ouderavond groep 4 

wo 30 maart   Sprookjesmiddag 

do 31 maart   Ouderavond groep 5 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha 

- Roosmarijn Bosch 

- Rémi Mazairac 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Miriam 

- Damain Dawodu 

- Riley Noordzij 

 

In de kleutergroep bij juf Corinne / juf Nollie 

- Meile Butkeviciute 

- Hatice Dincer 

 

 

 

 

 

Groep 5 voor giro 555 

 

Naar aanleiding van een gesprek in de groep over de situatie in de Oekraïne hebben 

de kinderen besloten in actie te komen.  

Ze kwamen met het idee om flessen in te zamelen en de opbrengst van het statiegeld 

over te maken naar giro 555.  

Na één dag zijn er maar liefst 150 flessen verzameld! We hopen op een mooie 

opbrengst. De actie loopt tot uiterlijk woensdag 16 maart 2022.  

Wilt u ons helpen? Dat kan, geef uw kind één of meer lege statiegeldfles(sen) mee 

naar school. Wij zorgen ervoor dat de flessen worden ingeleverd en het geld wordt 

overgemaakt.  

In de volgende Peellandkoerier brengen we u op de hoogte van de opbrengst. 

 

Meester Ronnie en de kinderen van groep 5 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 23– 10 maart 2022 

  

 

 

 
  

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 14 maart kan helaas de luizencontrole niet doorgaan vanwege 

onderbezetting van de werkgroep luizencontrole. 

Dit betekent dat we een dringend beroep doen op u als ouders om uw kind te 

controleren op luizen en hierop extra waakzaam te zijn. Mocht u kind luizen hebben, 

dan verzoeken we om hem/haar te behandelen en dit door te geven aan de 

leerkracht.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dringende oproep 

 

De werkgroep luizencontrole is dringend 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   

 

 

 

 

 

MR bijeenkomst 
 

Maandag 14 maart komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de agenda van deze 

vergadering. Ook voor 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 

 
 

 

 

Studiedag 

 

Vrijdag 25 maart is een landelijke studiedag. 

De kinderen hebben deze dag geen school. 

 

 

 

 

Kindertuin 

 

De Kindertuin heeft een nieuw mailadres: e.bouw@helmond.istiakinderopvang.nl 

 

 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Agenda_MR-14-3-2022-Peellandkoerier.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:e.bouw@helmond.istiakinderopvang.nl

