
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 21 maart – vrijdag 25 maart 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond 

kleutergroep A  

Ouderavond 

kleutergroep B en C 

 

 Groepenpresentatie 

gr. 4 – 6 – 8 

Studiedag, alle 

kinderen vrij 

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

maandag 28 maart – vrijdag 1 april maandag 4 april – vrijdag 8 april 

ma 28 maart  Ouderavond groep 4 

wo 30 maart   Sprookjesmiddag 

do 31 maart   Ouderavond groep 5 

ma 4 april  Ouderavond groep 8 

wo 6 april  Studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

Beste ouders, 
 

Na een turbulente tijd in december en januari leek Covid een beetje voorbij te zijn hier op school. Helaas is de 

werkelijkheid nu dat wij dagelijks te maken hebben met nieuwe (of bestaande) corona gevallen. Dit heeft op dit 

moment een grote invloed op de inzet van onze leerkrachten. De laatste week hebben wij veel verschuivingen gehad 

om het onderwijs zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden en dat blijft ook ons doel. De realiteit is nu zo dat wij 

niet alles meer op kunnen vangen, zelfs met behulp van externe invallers. Ik probeer creatief te zijn in de oplossingen, 

die hebben echter soms ook een limiet. Verzoek om de komende tijd uw email goed in de gaten te houden ten 

aanzien van aan- en afwezigheid van de leerkrachten.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Guido Torenbeek 

Schoolleider Vrije School Peelland 

 

 

 

 

Studiedagen 
 

Vrijdag 25 maart en woensdag 6 april zijn studiedagen. 

De kinderen hebben deze dagen geen school. 

 

 

 

 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen 
 

We werken met een zgn. spaarsysteem. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt 

per kind per jaar € 10 door de ouders gespaard. 

Over de totale basisschoolperiode wordt dat dus 6 x 10 = € 60 per kind. 
De uitgave per jaar is echter verschillend. In de lagere klassen besteden we een 

lager bedrag aan schoolreisjes. In de hogere klassen zijn de schoolreisjes en 

kampen een stuk duurder. U spaart dus eigenlijk voor een duurdere uitgave in de 

hogere klassen. Veel ouders vinden het namelijk niet prettig om in de hogere 

klassen in één keer een hogere uitgave te doen. Vandaar het spaarsysteem.  
 

Hoe wordt het geld geïnd? 

Uw kind krijgt komende week een envelop, met zijn/haar naam erop, mee naar 

huis met het verzoek daar de 10 euro in te doen en dichtgeplakt aan de 

groepsleraar van uw kind af te geven op maandag 28 maart a.s.  

 

Peellandkoerier  
 

nr. 24– 17 maart 2022 

  

 

 

 
  



 

 

 

Weekopening 

 

Zijn er ouders die het leuk vinden om tijdens een weekopening (maandag 8.30 

uur) op school een kort stukje muziek te laten klinken, samen met zoon of 

dochterlief? 

Ik hoor het graag!  

 

Hartelijke groet, Francis van Bloemenhuis 

 

 

 

 

Groep 5 in actie voor Oekraïne 

 

Zoals beloofd in de vorige Peellandkoerier brengen we u vandaag op de hoogte 

van de opbrengst van de actie die de kinderen van groep 5 hebben ondernomen 

voor Oekraïne. Tot op heden is er voor meer dan 120 euro aan lege 

statiegeldflessen ingeleverd.  

In een volgende Peellandkoerier leest u hoe wij dit geld gaan besteden zodat het 

op de juiste plek terecht komt. Kortom, blijf ons volgen. 

 

Meester Ronnie en de kinderen van groep 5 

 

 

 

 

Week van het leesplezier 

 

In groep 5 besteden wij veel tijd en aandacht aan het lezen in de breedste zin 

van het woord: van het vloeiend en vlot kunnen lezen van woorden en teksten 

tot het begrijpen van teksten.  

We weten allemaal hoe belangrijk leesplezier daarbij is. Maar hoe krijg je 

kinderen zover dat ze dat zelf ervaren? Het is bijgevolg dat wij, met onze groep 

regelmatig deelnemen aan projecten die het lezen bevorderen.  

Komende week (21 t/m 25 maart) is voor groep 5 de ‘Week van het leesplezier’. 
De kinderen gaan een week lang op een luchtige manier ervaren hoe leuk lezen 

is. Vijf dagen lang, vijftien minuten per dag.  

 

Meester Ronnie en de kinderen van groep 5 
 

 

 

 

Activiteiten Oudersteunpunt 
 

Thema-avonden 

Het Oudersteunpunt heeft als doel om ervaringen, behoeften en vragen te 

bundelen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en onderwijs. Het 

Oudersteunpunt is opgezet door ouders en is bedoeld om andere ouders te 

informeren en te ondersteunen. Het organiseren van thema-avonden is een van 

de activiteiten van het Oudersteunpunt. Op de website oudersteunpunt-swv.nl is 

een overzicht te vinden van deze activiteiten. 

 

https://oudersteunpunt-swv.nl/activiteiten/


 

Deelnemers gevraagd  

voor onderzoek 
 

 

Worden leerkrachten voldoende voorbereid op ouderbetrokkenheid? 

 

VOO-beleidsadviseur Peter de Vries voert in samenwerking met de 

Rijksuniversiteit van Groningen een onderzoek uit om te kijken of de curricula 

van pabo’s tegemoetkomen aan wat volgens de literatuur en volgens 
opvattingen van leerkrachten en ouders een leerkracht moet kunnen om 

ouderbetrokkenheid te bevorderen.  

 

Hiervoor zijn zij op zoek naar ouders en leerkrachten van basisscholen die aan 

het thema ouderbetrokkenheid hebben gewerkt, maar ook van scholen die niets 

gerichts hebben gedaan met het thema ouderbetrokkenheid.  

 

Deelname aan een panel duurt twee uur. De panels zullen worden ingedeeld 

tussen 11 maart en 14 april op diverse locaties in Nederland.  

 

Bent of kent u een leerkracht of ouder die hieraan mee wil doen? Stuur dan een 

mail naar peter.de.vries@rug.nl. U krijgt dan meer informatie over het 

onderzoek toegestuurd. 

 

 

mailto:peter.de.vries@rug.nl

