
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 23 mei – vrijdag  27 mei   
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR bijeenkomst  Teamdag, alle 

kinderen vrij 

Hemelvaart, alle 

kinderen vrij 

Alle kinderen vrij 

 

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

maandag 30 mei – vrijdag 3 juni maandag 6 juni – vrijdag 10 juni 

ma 30 mei Studiedag, alle kinderen vrij 

vrij 3 juni  Pinksterfeest  

 
 

Maandag 6 juni  (2e Pinksterdag) en  

dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni (studiedagen) 

zijn alle kinderen vrij. 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Wij ervaren het als heel prettig dat wij jullie weer in de school zien. In de ochtend loopt het prima met het wegbrengen 

van de kleuters in de school. De hulp van u allen in de klassen wordt als heel fijn ervaren. Zo bruist de energie weer in 

de bibliotheek, zijn de spelletjesmiddagen ook weer goed gevuld met ouders en de breedlachse ouders die meelopen 

als we met de klassen naar buiten gaan zijn enkele voorbeelden. In de ochtend starten wij altijd met de ochtendspreuk 

en vanuit daar lopen alle leerkrachten naar hun lokalen toe om de laatste voorbereidingen te doen voordat de 

kinderen om 8.25 uur de school in komen. Verzoek aan allen is om die voorbereidingstijd ook te gunnen aan de 

leerkracht en niet voor 8.25 uur de school in te komen met de kinderen. We merken dat die tijd echt nodig is voor de 

leerkrachten om goed aan de dag te beginnen. Dank voor uw medewerking in deze.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Guido Torenbeek 

Schoolleider Vrije School Peelland 

 

 

Pinksteren reminder 

 

Vrijdag 3 juni vieren we het Pinksterfeest op school. 

In de vorige twee Peellandkoeriers hebt je kunnen lezen wat we vieren, waarom we dat doen en hoe we dat doen. 
 

Hier nog even de belangrijkste punten op een rij: 
 

Alle kinderen dragen deze dag witte of lichte kleding. 

Alle ouders zijn welkom om de Pinksterdansen van groep 3-5-7 te komen 

bekijken op het plein.  

 

Start: 8.35 uur  

Einde: ongeveer 9.00 uur. 
 

De schooltijden zijn zoals gewoonlijk.  

De kinderen nemen ook zoals altijd hun eten en drinken mee. 

We hopen op een stralende droge morgen. 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 31 – 19 mei 2022 
  

 

 

 
  

 



 

 

 

  

MR bijeenkomst 
 

Maandag 23 mei komt de MR weer bijeen. Klik hier voor de agenda van deze 

vergadering. Ook voor vragen of ideeën zijn wij bereikbaar op 

mr@vrijeschoolpeelland.nl  Je kan ons ook aanspreken: Gerda Thijssen, Ronnie 

Nijenhuis, Geri Savenije of Suzanne Mazairac. 
 

De medezeggenschapsraad 
 

 

 

 

 

Studiedagen 

 

Woensdag 25 mei is er een Teamdag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Maandag 30 mei is een studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Samenvattend, i.v.m. de studiedagen en Hemelvaart, hebben de leerlingen  

geen onderwijs van woensdag 25 mei tot en met maandag 30 mei. 

 

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

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

 
 

 

 

 

Ouderavond 

 

De ouderavond voor groep 3 is verzet naar maandag 13 juni.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 

 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha  

- Donatan Fyalkowski 

- Sjoerd Schippers 

 

In de kleutergroep bij juf Miriam / juf Mieke 

- Julan van Gorkum 

- Louana Salemink 

- Vaiana Stuiver 

 

 
 

 

PeellandKoerier 

 

Komende week zal er vanwege de vrije dagen geen PeellandKoerier verschijnen. 

De eerstvolgende ontvangt u weer op donderdag 2 juni 2022. 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/05/Agenda_MR-23-5-2022-Peellandkoerier.pdf
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