
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 4 april – vrijdag 8 april 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond groep 8 

 

 

 

Studiedag, alle kinderen vrij    

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

maandag 11 april – vrijdag 15 april maandag 18 april – vrijdag 22 april 

vrij 15 april  Lentefeest ma 18 april  2e Paasdag 

wo 20 april  IEP-eindtoets groep 8 

do 21 april  IEP-eindtoets groep 8 

vrij 22 april  Koningsspelen 

 
 

 

Lentefeest wat & hoe     

15 april 
 

 

Lentefeest in de kleuterklas     
In deze weken werken we toe naar ons lentefeest. We bakken broodhaantjes, versieren 

een lentetak in de klas met knutselwerkjes, maken paasmandjes, zingen en genieten van 

de versjes en de handgebarenspelletjes. Buiten komt de natuur tot bloei! Ook daarvan 

gaan we genieten op ons mooie plein en mogelijk met een wandeling.  

 

Op vrijdag 15 april vieren we samen het feest. Van iedere kleuter mag 1 ouder het feest meevieren. Van 8.25 uur tot 

ongeveer 9.45 uur. We verzamelen op het plein, spelen ons lenteochtendspel in de kring waarna we gezamenlijk naar 

het veldje wandelen en wie weet vinden we er wel eieren!  
 

Wij willen zoeken, in alle hoeken. Onder de Linde, zullen wij vinden 

Een nestje van hooi, een roodgouden ei, oh Paashaas kwam je hier soms voorbij? 

 

Op school nemen we afscheid van de ouders, we eten samen in de klas en kijken we naar een tafelspel.  

Het wordt een fijne, feestelijke lentedag!  

 

De kleuterjuffen 

 

 

Lentefeest voor groep 3 t/m 8 

Vanaf de week van Palmpasen werken de kinderen van groep 3 t/m 8 ook toe naar het Lentefeest. 

In elke klas wordt tuinkers gezaaid, wat elke dag bij binnenkomst weer een verrassing geeft hoeveel groeikracht die 

kleine plantjes geven. Het proces van een ontkiemend zaadje kan nauwgezet gevolgd worden. We bakken 

broodhaantjes en ook in de verhalen en liedjes in de klas komt de lente tot leven. 

 

Op vrijdag 15 april vieren we het Lentefeest.  

Elke klas heeft deze dag een eigen programma, waarbij het gaat om samen de komst van de lente te vieren. Naar 

buiten trekken, de natuur van dichtbij beleven, samen zijn en uiteraard eieren zoeken! 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 26– 31 maart 2022 

  

 

 

 
  

 



 

 

Groep 3 & 4 trekken er samen op uit. Zorg voor geschikte kleding voor je kind, oftewel kleding die vies mag 

worden en weersbestendig is. We zijn de hele ochtend buiten, dus warm genoeg en indien nodig regenkleding. De 

kinderen hoeven zelf geen eten en drinken mee te nemen. Hiervoor wordt gezorgd. Ze zijn zoals gewoonlijk om 12.30 

uur uit. 

 

De hogere groepen (5-8) gaan op de fiets ieder naar hun eigen bestemming, waarbij groep 6 & 7 gezamenlijk 

optrekken. Alle kinderen nemen, behalve hun fiets, gewoon hun eten en drinken mee voor een lange dag. Voor een 

feestelijk hapje wordt daarnaast gezorgd. Ze zijn om 14.30 uur uit. 

 

We kijken al uit naar een heerlijke lentefeestdag, hopelijk zonder sneeuw, met volop zon!

 

 

 

Tijdelijke vervanging 

 

Wegens ziekte is onze huidige conciërge, Joost Swinkels, de komende weken 

afwezig. Voor deze tijd zijn wij op zoek naar iemand die (gedeeltelijk) de taken 

tijdelijk over kan nemen.  

Indien u interesse heeft, of iemand kent die hier interesse in heeft, kan er contact 

opgenomen worden met Guido Torenbeek, schoolleider Vrije School Peelland, 

g.torenbeek@vrijeschoolpeelland.nl of telefoon 0492-547628. 

 

 

Regenlaarzen 

 

Wij hebben een hele reeks aan ‘gevonden’ regenlaarzen op school. 

Deze kunnen vandaag of morgen nog opgehaald worden, daarna gaan ze weg! 
 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

 

Woensdag 6 april is een studiedag. 

De kinderen hebben deze dag geen school. 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 14 maart hebben wij als MR weer een bijeenkomst gehad.  

U kunt de notulen van de vorige vergadering (24 januari) hier inzien. 

Wegens ziekte van de secretaris, delen we ze een week later dan gebruikelijk. 

Excuses daarvoor. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Gerda Thijssen, Ronnie Nijenhuis, 

Geri Savenije en Suzanne Mazairac. 

 

Met vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad. 

 
 

 

 

 

mailto:g.torenbeek@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/03/3.-notulen-24-januari-2022-PK.pdf


 

 
 

 

Familieviering Pasen 

 

Maandag 18 april, 2e Paasdag, is er weer een familieviering Pasen in de kerk van de 

christengemeenschap te Veldhoven. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

Oproep! antroposofie-eindhoven.nl 
 

De website antroposofie-eindhoven.nl  biedt een schat aan informatie over alles 

wat er - geïnspireerd door de antroposofie - in de regio Zuidoost Brabant 

aangeboden wordt. Van Vrije Scholen tot Biologisch Dynamische Landbouw, van 

gezondheidszorg tot religieuze vernieuwing en nog veel meer. 

Bovendien is er een maandelijkse Nieuwsbrief met agenda, waarin alle activiteiten, 

zoals workshops, open dagen, lezingen, cursussen etc..  vermeld zijn, die in de 

komende 4- 6 weken plaats vinden. 
 

Website en Nieuwsbrief worden al vele jaren in de lucht gehouden door Koen 

Brantjes. Na 10 jaar heeft hij aangekondigd zijn werkzaamheden te beëindigen. Dat 

betekent dat er na de zomer geen Website en Nieuwsbrief meer zullen zijn. 

Het zou echt een groot gemis zijn als Website en Nieuwsbrief zouden ophouden te 

bestaan.  

Vindt u ook dat Website en Nieuwsbrief moeten voortbestaan en bent u 

geïnteresseerd om mee te denken hoe we dit kunnen realiseren? Laat het ons 

weten via het contactformulier op de website antroposofie-eindhoven.nl of stuur 

een mail naar info@antroposofie-eindhoven.nl 

Dan zullen wij daarna een bijeenkomst organiseren om de situatie en 

mogelijkheden concreet met u te bespreken. 
 

Koen Brantjes, Koos van der Haak 
 

 
Een 1 aprilgrap (ook wel aprilgrap of aprilvis genoemd) is een traditie 

                                 waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. 

 
 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Familieviering-Pasen.pdf
mailto:info@antroposofie-eindhoven.nl

