
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 16 mei – vrijdag 20 mei 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Informatieavond 

Luizencontrole 

 Start 

wandelvierdaagse 

  

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

maandag 23 mei – vrijdag  27 mei   maandag 30 mei – vrijdag 3 juni 

ma 23 mei MR bijeenkomst 

wo 25 mei Teamdag, alle kinderen vrij 

do 26 mei Hemelvaart, alle kinderen vrij 

vrij 27 mei Alle kinderen vrij 

 

di 31 mei  Ouderavond groep 3 

vrij 3 juni  Pinksterfeest 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

WandelAvondVierdaagse Helmond 2022 

 

Wat leuk dat we weer samen kunnen wandelen met de Wandelvierdaagse!  

De gedachte is dat we gezamenlijk als groep gaan wandelen en dus de gehele 

route bij elkaar blijven. Het is daarom belangrijk dat je op tijd er bent, zodat we 

samen kunnen vertrekken. Elke avond en op zaterdag vertrekken we vanuit 

Speeltuin Leonardus, Mgr. Swinkelsstraat 24 Helmond. Op woensdag 18 mei zal 

Mireille vanaf 17:45 uur aanwezig zijn in speeltuin. Bij haar kan je verzamelen. 

Gezien de voorspelling van het warme weer, denk eraan om voldoende drinken 

en/of water mee te nemen.  
 

Tijden van vertrek zijn op woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei: 

- 10 km  18:00 uur 

-   5 km  18:30 uur 
 

Zaterdag 21 mei 

- 10 km  12:00 uur 

-   5 km  13:00 uur 
 

De WandelAvondVierdaagse Helmond wordt door school gezien als een 

buitenschoolse activiteit. Ouders zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. 

 

Voor vragen of informatie kan je terecht bij: 

Mireille van de Kerkhof (06-23757439). 
 

   PeellandKoerier  
 

nr. 30 – 12 mei 2022 
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Luizencontrole 
 

A.s. maandag 16 mei worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Binnenkort (maandag 23 mei) hebben we weer een vergadering met de MR. Heeft 

u nog punten die binnen deze vergadering besproken moeten worden?  

Mail deze dan naar: mr@vrijeschoolpeelland.nl of spreek ons aan: Gerda Thijssen, 

Ronnie Nijenhuis, Geri Savenije of Suzanne Mazairac. 

  

De medezeggenschapsraad 

 
 

 

Pinksteren wat      
 

Op vrijdag 3 juni begint de viering van het Pinksterfeest op het schoolplein. 

Alle ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. We willen jullie vragen om buiten de 

cirkel een plekje te zoeken. In de cirkel komen alle kinderen te staan. We zullen 

gezamenlijk de ochtend openen met de ochtendspreuken van de kleuters, groep 3-4-5 

en groep 6-7-8. Daarna zullen groep 3, 5 en 7 hun lintendans laten zien om de 

meiboom. We sluiten af met het zingen van een lied, waarna de klassen naar binnen 

zullen gaan om Pinksterfeest te vieren (kleuters), om een verhaal te luisteren (3 t/m 8). 

Het buiten programma zal naar inschatting ongeveer van 08.35 tot 09.00 uur duren. 

We vragen alle kinderen van de school om deze dag witte of lichte kleding aan te 

trekken. Dat geeft een prachtig beeld. 

Deze dag zijn er normale schooltijden en de kinderen mogen ook, net als gewoonlijk, eten en drinken meenemen. 
 

Wil je met de liedjes mee kunnen zingen, zo kun je thuis oefenen (geen stress, luisteren mag natuurlijk ook ;). 

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

Openingslied Pinksterfeest | 7-8 jaar | 9-10 jaar | eenstemmig | Nederlands | Pinksteren - mei (vrijeschoolliederen.nl) 
 

  

Beste ouders, 

 

De bibliotheek op school, De BoekenSnoeper, wijst u graag op de mogelijkheid om 

de Iguana bibliotheekapp te gebruiken.  

Daarmee is het mogelijk om alle passen van een gezin te beheren op één plek. 

Een duidelijk overzicht wanneer een boek ingeleverd moet worden en in welke 

bibliotheek het geleend is. Ook verlengen en reserveren (in de centrale 

bibliotheek) kan heel eenvoudig. Klik hier voor de handleiding. 

 

Voor vragen over de app kunt u terecht bij de centrale bibliotheek. 

Bij vragen over het lenen/inleveren van boeken op school kunt u contact opnemen 

met bosvrijeschool@bibliotheekhelmondpeel.nl  

 

 

 

 

Studiedagen 

 

Na Pinksteren zijn er studiedagen ingepland, alle kinderen hebben geen school van  

maandag 6 juni (2e Pinksterdag) t/m vrijdag 10 juni 2022. 

 

 

mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=XyvlmBGmCTE
https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/openingslied-pinksterfeest/
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/05/bibliotheek-app.pdf
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Vacature 

 

In verband met doorgaande groei van de stichting is op het stafbureau van 

Stichting Pallas per direct de vacature ontstaan van financieel medewerker. 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste voetballers en voetbalsters, 

 

Dit jaar organiseren wij eindelijk weer het straatvoetbaltoernooi in Helmond. We 

kunnen ook dit jaar weer op de Markt terecht in Helmond, midden in het centrum! 
 

De datum van het toernooi is dit jaar op zondag 17 juli, dus we hebben meer kans 

op mooi weer! Daarnaast gaan we ook dit jaar weer voor een 4x4 toernooi, 

waardoor er nog makkelijker en mooier gevoetbald kan worden. Naast het 

toernooi zullen we uiteraard weer zorgen voor vette side events! Misschien kun je 

zelfs wel op de foto of in de pannakooi met één van de profvoetballers die langs 

komen! 
 

Afgelopen week is het eerste bericht over dit toernooi al op onze social media 

kanalen geplaatst. Hou deze dus in de gaten de komende weken. Voor meer 

informatie en voor het inschrijven van teams kan kun je kijken op: 

www.jibbplus.nl/straatvoetbal. Inschrijven kan vanaf donderdag 19 mei. 

 

De geschatte tijden en categorieën kunnen kun je hieronder lezen (let op: tijden 

zijn onder voorbehoud): 

09:00 tot 11.00       6-7 jaar gemengd 

09:00 tot 11.00       8-9 jaar gemengd 

11:00 tot 13.30       13 t/m 15 jaar jongens  

11:00 tot 13.30       13 t/m 15 jaar meiden 

13:30 tot 15.30       16+ jongens  

13:30 tot 15.30       16+ meiden 

15:30 tot 18.00       10 t/m 12 jaar jongens  

15:30 tot 18.00       10 t/m 12 jaar meiden 

 

Wij zien jullie graag terug op de straatvoetbaldag op zondag 17 juli op de Markt in 

het centrum van Helmond! 

 

Klik hier voor de flyer. 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/05/9-5-22-vac-tekst-financieel-medewerker-Pallas.pdf
http://www.jibbplus.nl/straatvoetbal
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jibb-voetbal.pdf

