
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 6 juni – vrijdag 10 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2e Pinksterdag, 

alle kinderen vrij 

Studiedag,  

alle kinderen vrij 

Studiedag,  

alle kinderen vrij 

Studiedag,  

alle kinderen vrij 

Studiedag,  

alle kinderen vrij  

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

maandag 13 juni – vrijdag 17 juni maandag 20 juni – vrijdag 24 juni 

ma 13 juni ouderavond groep 3 

 

 

wo 22 juni Sint Jansfeest tot 12.30 uur + avond 

do 23 juni Kinderen vanaf 10.45 uur school 

 
 

 

Beste ouders, 

 

Afgelopen periode is duidelijk geworden dat meester Sjaak komend schooljaar met pensioen gaat. Wij hebben om die 

reden een vacature uitgezet voor een nieuwe leerkracht voor groep 3. Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat wij 

verschillende kandidaten op gesprek hadden. Ik kan u mededelen dat wij twee geschikte kandidaten gevonden hebben 

die samen (als duo) komend schooljaar groep 3 voor hun rekening gaan nemen. Het zijn geen nieuwe gezichten, zij 

werken beide al op onze school. Juf Corinne, die op dit moment groep 1-2 C lesgeeft zal 3 dagen voor de klas staan en 

juf Miranda zal 2 dagen voor de klas staan. Juf Miranda is werkzaam hier op school vanuit de NPO-gelden vanuit de 

overheid en is ook bekend met de school aangezien zij ouder is hier op school. Wij hebben veel vertrouwen in beide 

leerkrachten en zijn dan ook verheugd dit nieuws met jullie te kunnen delen.  

 

 

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. 
 

 

Beste ouders, 

 

Morgen zal er met het pinksterfeest, waar we mooi weer verwachten, opnames gemaakt worden met een drone.  

Er zullen foto’s gemaakt worden en er zal een filmpje gemaakt worden.  
Indien u aanwezig bent, dat wij uiteraard hopen, dan weet u dat de drone ingezet wordt door de school zelf en dat er 

met die opnames hetzelfde omgegaan wordt, als alle content hier op school.  

De opnames zullen gemaakt worden door de schoolleider.   

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 32 – 2 juni 2022 
  

 

 

 
  

 



 

 

 

Studiedagen 

 

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.  

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

U kunt de notulen van de vergadering van 14 maart 2022 hier inzien. 

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

Nijenhuis, Geri Savenije en Suzanne Mazairac. 

 

Met vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad. 

 
 

 

 

Kandidaatstelling Medezeggenschapsraad (MR) 

 

De MR-zittingsperiode van Suzanne Mazairac verstrijkt aan het einde van 

dit schooljaar. Suzanne zal zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe 

zittingsperiode. We zullen haar inzet, betrokkenheid, enthousiasme en 

gezelligheid gaan missen. 

Dit betekent dat er een plek vrijkomt in de MR. Wij zijn daarom op zoek 

naar een betrokken en enthousiaste ouder/verzorger die plaats wil nemen 

in de oudergeleding van de MR. Denkt u dat u geschikt bent om mee te 

denken en volgt u graag het beleid van de school? Stel u dan kandidaat, 

uiterlijk op vrijdag 17 juni 2022.  

U kunt hiervoor het kandidaatstellingsformulier gebruiken dat deze week 

aan uw oudste kind mee naar huis is gegeven. Vul het in, sla het op en mail 

het uiterlijk vrijdag 17 juni naar: mr@vrijeschoolpeelland.nl.    

 

Mocht u nog vragen hebben over de MR dan kunt u bij ondergetekenden 

terecht of mailen naar: mr@vrijeschoolpeelland.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Ronnie Nijenhuis en Geri Savenije 

 

 

Wat doet de MR eigenlijk? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op 

medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het 

onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school 

over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van 

middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de 

veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden 

de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten 

vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming 

betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie 

heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 

formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn (Arbo). 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/06/4.-notulen-14-maart-2022.pdf
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl
mailto:mr@vrijeschoolpeelland.nl


 

Sint Jan, zomertijd – waarom  
 

Midzomerfeesten worden in veel Europese landen gevierd in de lichtste tijd van het jaar, als de dagen lang zijn en de 

korte nachten niet echt donker lijken te worden. Heel vroeger werd dit zonnewendefeest al gevierd met vreugdevuren. 

Het vuur werd ontstoken om zijn louterende en genezende werking. Mensen sprongen erover heen om ziekten te 

voorkomen en jonge paartjes sprongen samen om een gelukkig leven te kunnen leiden. Ook vee werd tussen de vuren 

door gedreven zodat het gezond zou blijven. De Engelse toneelschrijven William Shakespeare schreef in het jaar 1600 

zijn beroemde toneelstuk  ‘A Midsummer Nights Dream’ over de geheimzinnige en magische krachten van deze nacht. 
Volgens de christelijke heiligenkalender is het op 24 juni de geboortedag van Johannes de Doper. Hij doopte Christus in 

de Jordaan en hij verkondigde zijn volgelingen dat hijzelf  minder krachtig moest worden, terwijl Christus moest 

groeien. Zo kreeg het feest van Sint-Jan de Doper een plaats op 24 juni, als de zon al ‘minder wordt’, in kracht begint af 
te nemen. 

 

Sint Jan – wat en hoe 
 

Op school vieren we het Sint Jansfeest dit jaar op woensdag 22 juni 2022. 
 

Met de kleuters vieren we Sint Jan in het beleven van de zomerse dag: we zijn samen buiten, laven ons aan de warme 

zon, maken gras- en hooikransen en versieren ze met bloemen. Plezier vinden we in de spelletjes op het kleuterplein 

en in de klas zingen en spelen we over vlinders, bijen, sprinkhanen, kevers en bloemen, over het veld en de boerderij. 

En samen dansen en zingen we uitbundig.  
 

De kinderen uit groep 3 t/m 8 vlechten overdag bloemenkransen. In de avond verzamelen deze leerlingen zich met hun 

ouder(s) op het scoutingterrein van Sint Leonardus voor een zomerse picknick en spelletjes.  Daarna zullen de kinderen 

van groep 8 de vuurdans doen en zullen ze met hun fakkels het Sint Jansvuur ontsteken. We  kijken hoe de vlammen 

hoog oplaaien en als het vlammende, verzengende hoogtepunt voorbij is en de felheid overgaat in een warme 

vuurgloed, dan mogen alle kinderen van oud naar jong over de dansende vlammen van het Sint Jansvuur springen.  
 

Links naar liederen die we in deze tijd zingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4VZhUIm3GA  

https://www.youtube.com/watch?v=KJvpyEj24jY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_uEzlX8_dgs&list=RD_uEzlX8_dgs&start_radio=1 

 

Het volgende lied is op onze school gemaakt: 
 

Kom, als de zon  Janneke Smits - Joep Gooiker  

Sint Janslied 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4VZhUIm3GA
https://www.youtube.com/watch?v=KJvpyEj24jY
https://www.youtube.com/watch?v=azsf_YTFIHE
https://www.youtube.com/watch?v=_uEzlX8_dgs&list=RD_uEzlX8_dgs&start_radio=1


 

 

Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij. 
 

Gloei als het vuur in de nacht als het brandt.  

Ik sta aan jouw kant, kom en geef mij je hand.  

Met jou aan mijn zij, ‘k spring zo hoog als ik kan 

Springen wij over ’t vuur van Sint Jan. 
 

Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij. 
 

Met jou zal het gaan, omdat ik je vertrouw.  

Over het vuur, want ik durf het met jou. 

Met warmte en zon gaat de zomer van start,  

Als het vlamt in je ogen, als ‘t gloeit in je hart.  
Kom als de zon op haar hoogste punt staat.  
 

Kom dan bij mij, maak me vrij, maak me blij.  

Reik me je hand en we wagen de sprong.  

Zo ver als jij wilt, maak me vrij.  

 Zo hoog als ik kan, maak me blij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke Buitenspeeldag in de Verhalenspeeltuin  

 

Op 8 juni is er in de Verhalenspeeltuin, tegenover Bibliotheek Helmond, 

een feestelijk programma voor alle kinderen.  

Er is een Boekjes & Babbels voor de allerkleinsten en verhalenverteller 

Annie komt de prachtigste verhalen vertellen. Voor alle kinderen is de 

toegang natuurlijk gratis.  Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 

 

 

Concert Play In  

 

Terug van weggeweest!  

Symfonieorkest Helmond-Venray en Kunstkwartier organiseren een Play In 

op zaterdag 11 juni in de Fonkel in Helmond. Het concert met filmmuziek, 

aanvang 16.00 uur, vormt de afsluiting. Samen oefenen is muziekplezier 

beleven! Muziekleerlingen van Kunstkwartier Helmond studeren samen 

met orkestleden het programma in. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Natuurmarkt Helmond 
 

In stadswandelpark de Warande wordt op zondag 12 juni 2022 van  

12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd. 

Ongeveer 40 organisaties, verenigingen en particulieren zullen 

demonstraties en voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid, gericht op een breed publiek, van jong tot oud! De markt 

biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek. Er wordt veel 

aandacht besteed aan kinderactiviteiten. De markt wordt georganiseerd 

door ’Natuurplatform Helmond’. De toegang tot de markt is GRATIS. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nieuwsbrief-Buitenspeeldag-Basisscholen.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Concert-Play-In.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/06/Natuurmarkt.pdf

