
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 11 april – vrijdag 15 april 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

    Lentefeest 

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

maandag 18 april – vrijdag 22 april maandag 25 april – vrijdag 6 mei 

ma 18 april  2e Paasdag 

wo 20 april  IEP-eindtoets groep 8 

do 21 april  IEP-eindtoets groep 8 

vrij 22 april  Koningsspelen 

 

 

 
 

 

 

Lentefeest  15 april   reminder 
 

Kleuters 

Op vrijdag 15 april vieren we samen het Lentefeest. Van iedere kleuter is  

1 ouder van harte welkom om het feest mee te vieren. 

We verzamelen op het plein om 8.25 u., spelen ons lente ochtendspel in de 

kring waarna we gezamenlijk naar het veldje wandelen en wie weet vinden 

we er wel eieren!  

Op school nemen we afscheid van de ouders rond 9.45 u., waarna de 

kinderen in de klas het feest voortzetten met een fijne paasmaaltijd en het 

bewonderen van een tafelspel. 

 

Groep 3 t/m 8 

Elke klas zal met een uitje het Lentefeest vieren. 

Belangrijk om aan te denken: 

Groep 3 en 4: - geschikte kleding naar de weersomstandigheden en voor een hele ochtend buiten.  

               - geen tassen en geen eten en drinken mee, hier zorgen wij voor. 

     - 12.30 uur uit. 

Groep 5 t/m 8: - neem je fiets mee naar school. 

- neem eten en drinken mee, voor een extra paashapje zorgen wij.   

- 14.30 uur uit.   

 

Duimen jullie mee voor een zonnige feestdag! 

 

 

 

 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 27– 7 april 2022 

  

 

 

 
  

 



 

 

 

Lentefeest kleuters 
 

Bij het Lentefeest van de kleuterklassen mag er per kind één ouder mee met de 

wandeling. Broertjes en zusjes kunnen helaas niet aansluiten bij ons feest. Is je kind 

alleen, geeft dit door aan de leerkracht zodat we zorgen dat uw kind een fijn 

vriendje heeft om bij aan te sluiten. 

Bij de wandeling, vroeg in de ochtend, kan het fris zijn, zorg dat uw kind op het 

weer gekleed is. 

 

De kleuterleerkrachten. 

 

 

Koningsdag 22 april     wat & hoe 
 

Op vrijdag 22 april vieren we met de kinderen van onze school Koningsdag.  

De grootmoeder van Koning Willem Alexander, Juliana, heeft destijds het initiatief genomen om op de dag van haar 

verjaardag , 30 april, het hele land op te roepen in het sociale gezamenlijk op te trekken en deze verjaardag te vieren 

met spelen voor jong (en oud). In feite bracht ze daarmee een sociale impuls, waarbij de gewone mensen een dag 

speelplezier met elkaar konden beleven. Beatrix heeft deze traditie voortgezet, en Willem Alexander heeft met 

overtuiging deze traditie voortgezet, zij het dat zijn verjaardag nu altijd 3 dagen 

eerder wordt gevierd; op 27 april. 

We sluiten daarbij aan wat in den lande inmiddels een goed gebruik geworden is, en 

waarbij bij onze school juist de sociale gemeenschap van kinderen op de voorgrond 

staat. 

We starten daarom ’s morgens met een gezamenlijk Koningsontbijt. 

De kleuters in hun lokalen natuurlijk.  Maar, behalve voor de kinderen van groep 3 

zijn die ochtend alle kinderen van 4 t/m 8 door elkaar gemengd is de 5 verschillende 

klaslokalen en delen daar wat ze zelf van thuis hebben mee genomen.  

 

Daarna zijn er de welbekende spelletjes  die voor de kleuters door de 

kinderen van groep 8  op het kleuterplein georganiseerd, verzorgd en 

begeleid worden. Voor de groepen 3 , 4 en 5 wordt dat gedaan door de 

kinderen van de groepen 6 en 7 op hun schoolplein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

 

Vrije School Peelland in Helmond zoekt m.i.v. 1 augustus 2022 een 

groepsleerkracht groep 3.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/04/Peelland-vacature-leerkracht-mei-2022.pdf


 

 

 

Wandelavondvierdaagse Helmond 

 

De wandelavondvierdaagse Helmond is dit jaar van 18 t/m 21 mei 2022, hier 

kunnen de leerlingen zich voor inschrijven.  

Om deel te kunnen nemen aan deze sportieve activiteit zijn we op zoek naar 

ouders die deze activiteit willen begeleiden van inschrijving tot bloemenintocht. 

Dus ook tijdens de wandeldagen. 

 

Heb je interesse dan kun je aanmelden bij Jacolène van Aerle (administratie Vrije 

School Peelland) via vsp@vrijeschoolpeelland.nl of telefoon 0492-547628. 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha  

- Bas de Wit 
 

 

 

 

Lezing AntropoSana Eindhoven  

 

Op donderdag 19 mei heeft AntropoSana Eindhoven weer een lezing op het 

programma staan. Deze keer het onderwerp "Gezondheid; welke invloeden 

hebben opvoeding en onderwijs" door Frans Lutters (vermaard pedagoog, Docent 

VO en auteur van diverse boeken). 

 

Klik hier voor meer informatie. 
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