
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 25 april – vrijdag 6 mei 
 

 

 

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

maandag 9 mei – vrijdag 13 mei maandag 16 mei – vrijdag 20 mei 

di 10 mei  Ouderavond groep 6, 20.00 uur 

 

ma 16 mei  Informatieavond 

ma 16 mei  Luizencontrole 

wo 18 mei  Start wandelvierdaagse 

 

 

 

Lentefeest   terugblik  
 

 

 
 

We kijken terug op een heerlijk Lentefeest. Het was in de ochtend wat fris met de dauwdruppeltjes nog op het gras, 

maar de zon brak gelukkig door de wolken heen. Er zijn lekkere broodhaantjes gebakken, lentetuintjes gezaaid en 

uiteraard volop eieren gezocht. En gelukkig ook gevonden!  
 

Elke klas heeft samen in de natuur een fijne feestdag gevierd. 

 

 
 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 29– 21 april 2022 

  

 

 

 
  



 

 

 

OPROEP hulpouder inkoop jaarfeesten 
 

M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een ouder die de inkopen voor 

de jaarfeesten wil gaan verzorgen. Sofia heeft deze taak jarenlang voor VSP op zich 

genomen en neemt eind dit schooljaar afscheid vanwege het feit dat haar jongste 

kind naar het voortgezet onderwijs gaat. 

 

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

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

 

Sofia, alvast hartelijk dank voor je jarenlange inzet en hopelijk vinden we snel een 

ouder die jou taak over wil nemen. 

 

 

Koningsdag  22 april     reminder 

 

In de ochtend mogen de kinderen zelf de feestelijke onderdelen van een heerlijk gezamenlijk Konings Ontbijt mee 

naar school nemen om die met andere kinderen te kunnen delen. Dat geldt voor zowel het eten alsook het drinken. 

 

Voor de kinderen van groep 3 geldt dat zij dat in hun eigen lokaal met andere groep 3ers delen. 

Voor groep 4 t/m 8 geldt dat zij - door de leerkrachten verdeeld - dat met diverse kinderen van gr 4 t/m 8 in een van 

die lokalen het Koningsontbijt gaan delen.  

 

Wat over is, op het einde van het ontbijt, mag door het kind weer meegenomen worden naar het eigen lokaal voor de 

overgebleven korte (en voor oudere kinderen ook de lange) pauze.  

 

Na het ontbijt gaan alle kinderen verder met het programma van de Koningsdag, zoals eerder gepubliceerd. 

 

 

 

 

Wandelavondvierdaagse Helmond 2022  

 

Van 18 t/m 21 mei zal de wandelavondvierdaagse weer worden gehouden.  

Dit jaar zijn alleen de afstanden 5 en 10 km te wandelen. 

  

Op maandag 9 mei (8.30 uur en 14.30 uur) en woensdag 11 mei (8.30 uur en 12.30 

uur) kan er ingeschreven worden bij de administratie.  

De kosten bedragen 3 euro per kind, gelijk betalen bij inschrijving. Liefst gepast 

betalen.  
 

Voor vragen kun je bellen met Mireille van de Kerkhof, tel. 06-23757439 

 

 

 

 

Oproep werkgroepen 
 

Inmiddels hebben een aantal ouders laten weten hulp aan te willen bieden voor  

de werkgroep wandelvierdaagse en de werkgroep luizencontrole waarvoor 

hartelijk dank.  

 

Fijn dat deze activiteiten weer door kunnen gaan. 
 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

Pinksteren waarom     

 

Vrijdag 3 juni 
 
 

De meeste jaarfeesten worden gevierd rond de wisseling van seizoenen en 

belangrijke veranderingen in de natuur. Dat zijn bijvoorbeeld de momenten 

waarop de dag en nacht in evenwicht zijn (de kortste dag (kerst) en de langste 

nacht (Sint Jan)).  

 

Lang voor de Christelijke tradities werden in mei de meifeesten gevierd.  

Deze feesten markeerden de overgang van lente naar zomer. Het was het feest van het ontspruitende leven, van de 

vruchtbaarheid en van grote uitbundigheid. Er waren in verschillende culturen verschillende benamingen voor dit 

feest met bijbehorende tradities (meer daarover in de podcast, link onderaan). 

Er werd gevierd dat de natuur weer ging ontluiken, de bladeren weer aan de bomen kwamen, jonge dieren geboren 

werd en dat het zaad weer ontsproot. Aan de goden werd geofferd en gevraagd om een vruchtbare oogst.  

Daarnaast werden jonge paren gevormd en dansten zij rond het vuur om vruchtbaarheid af te dwingen. Traditioneel 

was dit ook de tijd waarin huwbare jonge mensen elkaar vonden en zich met elkaar verbonden. 

Ook de meiboom had zo’n zelfde symboliek. Jonge mannen haalden een naaldboom uit het bos en ontdeden die van 

zijn takken. Alleen het topje van de boom bleef heel. De boom werd in het dorp gezet en versierd met linten. Jonge 

mensen dansten om de boom heen. Jonge meisjes tooiden zich met bloemenkransen. 

Later werd kwam het Christelijke feest daarbij. En kreeg het de naam Pinksteren.  

Pinksteren valt 50 dagen (7 zondagen) na Pasen. En daardoor valt het niet altijd op dezelfde datum. 

Met Pinsteren zou de heilige geest in de apostelen van Christus zijn gedaald, waardoor zij alle talen spraken. Die 

heilige geest wordt vaak verbeeld als witte duif.  

Zoals het Pinksterfeest nu gevierd wordt, zijn van verschillende tradities elementen vermengd. 

Met de kinderen vieren we vooral de ontluikende natuur, met haar kleuren, lucht en licht. In de kleuterklas worden 

daarnaast ook een pinsterbruid en een pinksterbruidegom aangesteld en wordt met de klas de bruiloft gevierd.  

De oudere klassen dansen om de meiboom en zingen liederen over de ontluikende natuur. Verborgen in verhalen 

wordt het motief van elkaars taal spreken in beeld aan de kinderen gegeven.  

 

Liederen die we bij het Pinksterfeest zingen zijn: 

https://www.youtube.com/watch?v=XyvlmBGmCTE (kleuters) 

https://www.youtube.com/watch?v=i_0Vnjdyabw  

https://www.youtube.com/watch?v=3qczbE1qisE 

 

Meer informatie over de achtergronden van het Pinksterfeest vind je in deze podcast. 

https://www.youtube.com/watch?v=drYWreORBh0  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyvlmBGmCTE
https://www.youtube.com/watch?v=i_0Vnjdyabw
https://www.youtube.com/watch?v=3qczbE1qisE
https://www.youtube.com/watch?v=drYWreORBh0


 

Vacature 

 

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

groepsleerkracht groep 3.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Infoavond 

 

Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet kennen hebben we op 

maandag 16 mei een infoavond om kennis te maken met Vrije School Peelland. 

 

Kom 16 mei van 20.00 – 22.00 uur kijken wat kinderen op onze school doen, 

leren en maken. Laat je verrassen! 

Als u wilt kunt u zich aanmelden via de e-mail (info@vrijeschoolpeelland.nl) of 

per telefoon (0492-547628). 

 

Het is fijn als u ouders vrienden/bekenden wijst op de info avond,  

keer op keer blijkt dat mond tot mond reclame toch het allerbeste werkt. 

 

 

 

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