
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 13 juni – vrijdag 17 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ouderavond groep 3      

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

maandag 20 juni – vrijdag 24 juni maandag 27 juni – vrijdag 1 juli  

wo 22 juni Sint Jansfeest tot 12.30 uur + avond 

do 23 juni Kinderen vanaf 10.45 uur school 

 

ma 27 juni MR bijeenkomst 

wo 29 juni Kamp groep 7 

 
 

 

 

Beste ouders, 
 

Graag geef ik jullie een update over onze personele zaken van afgelopen en komende tijd.  

Er vertrekken 4 collega’s, dat klinkt veel en is het ook. Alle 4 de collega’s hebben wel andere motieven om te 
vertrekken, ik mag om privacy reden niet vertellen wat die motieven zijn, ik kan wel aangeven dat het niet de school an 

sich is waarom zij weggaan, het zit allemaal in de persoonlijke sfeer. Wat ik wel kan aangeven is de gevolgen voor deze 

keuze. 

- Juf Miriam zal na de zomer vervangen worden, wij hebben vrijdag 17 juni gesprekken gepland voor deze 

vacature.  

- Juf Elvira en meester Sjaak zullen ook na de vakantie stoppen met werken en zij worden door Juf Miranda en 

juf Corinne opgevolgd in groep 3. 

- Juf Barbara zal ook na de zomer stoppen en het plan is dat meester Jelle (onze stagiaire) daar komend jaar 

invulling aan gaat geven. Jelle zal komend jaar hier zijn eindstage doen en zal dan maandag en dinsdag stage 

lopen en de woensdag invullen als vervanging van juf Hendrikje.  

Wij zullen de stoppende collega’s uiteraard erg gaan missen. In de korte tijd dat ik nu werkzaam ben, heb ik 
ondervonden wat een goede leerkrachten zij zijn maar vooral ook dat het fijne mensen zijn. Zij zullen, zoals velen, 

verbonden blijven aan de school, echter op een andere wijze en andere frequentie dan zij op dit moment zijn.  
 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 

Met vriendelijke groet, 

  

Guido Torenbeek 

Schoolleider Vrije School Peelland 

 

 

 

 

Vacature kleuterleerkracht 
 

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

kleuterleerkracht voor (max) 0,5125 fte. 
 

Sollicitatiebrief met CV kun je vóór 11-6-2022 via mail versturen aan Guido 

Torenbeek op g.torenbeek@vrijeschoolpeelland.nl  
 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Studiedag 
 

Vrijdag 15 juli is een studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 
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