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Agenda:   maandag 20 juni – vrijdag 24 juni 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  Sint Jansfeest tot 
12.30 uur + avond 

Kinderen vanaf  
10.45 uur school 

  

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 
maandag 27 juni – vrijdag 1 juli maandag 4 juli – vrijdag 8 juli  
ma 27 juni MR bijeenkomst 
wo 29 juni Kamp groep 7 

 

ma 4 juli  Ouderavond nieuwe groep 3 
vrij 8 juli  Poetsavond groep 8 

 

 

Sint Jan 22 juni – wat en hoe 
 

Kleuters  

Woensdag vieren we Sint Jan met zang, dans en spel.   
De schooltijd voor de kinderen is van 8.30-12.30 uur.  
Tot 10.30 uur zijn de kinderen in hun klas terwijl buiten op het plein de 
voorbereidingen gedaan worden voor het spelletjes circuit.  
Vanaf 10.30 uur zijn de ouders weer welkom en kunnen we gezamenlijk feest 
vieren met spelletjes, muziek en iets lekkers uit het restaurant.  
Een bloemenkrans mag natuurlijk niet ontbreken bij het St Jansfeest. We vragen 
jullie om thuis een bloemenkrans van gevlochten gras of een bloementooi op 
haarband, hoedje of pet te maken. Informatie voor het maken van een 
graskransje vindt u op deze linkjes: https://youtu.be/rSJKCvXG-xk en https://youtu.be/VfjKkW0QXaA.  
We zullen ze ook nog delen in de groepsapp.  
 
De kinderen mogen deze dag gewoon zelf brood en drinken meebrengen.  
 
 

Groep 3 t/m 8 

Samen de zomer vieren met picknick, spel, zang, dans en over het vuur springen; zo willen we Sint Jan graag weer 
vieren dit jaar met de kinderen en ouders van groep 3 t/m 8!   
 
Overdag zullen er in de klassen bloemenkransen worden gemaakt, dus fijn als de kinderen woensdag grassen en 
zomerbloemen mee naar school nemen. 
 
De avond vindt plaats op het terrein van de scouting  Leonardus  waar we gebruik kunnen maken van de toiletten en 
water. Het avondprogramma ziet er als volgt uit:  
 

18.00 uur 
 
18.15 uur 
 
19.30 uur 
 
20.00 uur 
21.00 uur 

Ontvangst ouders en kinderen op scoutingterrein.  
Etenswaar uitstallen op de tafels per klas en picknickplekje zoeken. 
Start picknick. Als de kinderen uit gegeten zijn,  staan er spelletjes klaar die vrij te 
spelen zijn.   
Opruimen van alle picknickspullen en de spellen. 
Als dat klaar is dan vertrekken we naar de vuurplaats. 
Zang + dans groep 4, 6 en 8 en springen over het vuur. 
Einde vuurspringen. Picknickspullen meenemen en huiswaarts. 
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https://youtu.be/rSJKCvXG-xk
https://youtu.be/VfjKkW0QXaA


 

De picknick  

Het feest begint met een picknick. Elke klas heeft een tafel waarop de (zelfgemaakte)  etenswaren uitgestald kunnen 
worden, zoals quiche, pizza, salade, fruit, brood met smeersels, pannenkoeken en ander lekkers. Het is handig als 
het eten dat je inbrengt al in stukjes te pakken is of dat je opscheplepels bijlevert. De leerkrachten zullen de 
klassenouders eventueel vragen dit te coördineren. Thee, koffie, sap, limonade kunnen worden meegebracht. 
Alcohol is op dit feest niet toegestaan (evenals roken). Water kan getapt worden bij de toiletten op het terrein. 
Neem een kleedje  mee om op te zitten en vergeet niet een mok, bord en bestek mee te nemen.  
Als je kinderen in verschillende klassen hebt, kun je zelf even kijken waar je je installeert. De bedoeling is wel dat elk 
kind iets te eten inbrengt in zijn of haar klas, ook als je kinderen in meerdere klassen hebt. 
 

Spelletjes  

Elke klas neemt materiaal mee voor de spellen. 
 

Zang, dans en vuur   

Na de picknick en de spellen verzamelen de kinderen bij de 
leerkracht. Fijn als iedereen even helpt om het terrein schoon achter 
te laten. De picknickspullen kunnen achtergelaten worden op het 
scoutingterrein en na het vuurspringen opgehaald worden. Mensen 
van de scouting zijn aanwezig op het terrein.   
De kinderen en ouders gaan met de groepsleerkracht naar de 
vuurplaats om te zingen en groep 4 en 6 laten dansen zien. Dan zal 
groep 8 haar vuurdans doen en het vuur ontsteken. We genieten van 
het vuur en kijken hoe de vuurmeester het klaarmaakt om 
eroverheen te kunnen springen. Je mag twee keer met je klas 
springen en daarna mag je naar huis, maar je mag ook in de rij om 
nog vaker te springen!  
Let op!  Vanwege de veiligheid mag er niet met slippers of blote voeten over het vuur gesprongen worden! Ook niet 
met synthetische kleding en / of schoeisel. Daarnaast moet de kleding vast om het lichaam zitten. 
 
Laten we er weer een gezellig zomerfeest van maken! 
 
N.B. : Het avondfeest is alleen bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 en dus niet voor oud-leerlingen. Ook  niet 
voor kleuters en peuters, want zij hebben immers hun eigen feest overdag en het avondfeest is nog een feest om te 
bewaren voor hen als ze in groep 3 zitten. Ze  mogen eventueel alleen aanwezig zijn bij de picknick, maar dus niet bij 
de rest van het avondprogramma. We stellen het erg op prijs als ouders deze afspraak respecteren. 
 
Na het feest: vergeet niet te controleren op teken! 
 
De ouders zijn te allen tijde eindverantwoordelijk voor hun kinderen. Het Sint Jansfeest wordt buiten schooltijd 
gevierd en valt buiten de verantwoordelijkheid van school. 
 
Donderdag 23 juni 2022 mogen de kinderen in de ochtend rustig opstarten, de school begint voor zowel de kleuters 
als voor groep 3 tot en met 8 om 10.45 uur. Kleuters mogen naar wens al om 8.30 uur komen omdat er voor hun 
geen avondfeest is.   

 
 

 

 

Bosreisje  
 
Ieder jaar gaan de kinderen van de toekomstige groep 3 uit de drie 
kleuterklassen met elkaar op bosreisje, ter afsluiting van de kleutertijd.  
De andere kinderen zijn deze dag vrij! Het Bosreisje is woensdag 13 juli.  
 
Alle jongsten en de kinderen die niet naar groep 3 gaan hebben deze dag 
geen school. 
 

 



  
 
 
 

 

Beste ouders, 
 
In de vorige PK heeft gestaan dat er een studiedag is op 15 juli. Die stond gepland en was ook goedgekeurd door de 
MR. Wij als team hebben echter in afgelopen vergadering, mede naar aanleiding van suggesties van enkelen van 
jullie, besloten om deze dag niet in te zetten als studiedag maar als lesdag. Het lerarenteam vindt op dit moment de 
continuïteit, het ritme en de structuur voor de leerlingen belangrijker en wil er die dag dan voor de leerlingen zijn. 
Afgelopen schooljaar is een veelbewogen jaar geweest met vele gebroken, verkorte lesweken. Wij pretenderen niet 
met deze omzetting de onderbroken weken te compenseren, het is wel iets dat wij nu voor de leerlingen kunnen 
doen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Guido Torenbeek 
Schoolleider Vrije School Peelland 
 

 

Pinksteren  terugblik                   

 
Vrijdag 3 juni vierden we het Pinksterfeest op school. 
Het was een prachtig gezicht om zoveel kinderen en ouders in witte 
kleding op het plein te zien. Ouders, dank voor het mogelijk maken 
daarvan! 
In een stralend zonnetje stond de pinksterboom, versierd met bloemen.  
Samen deden we de spreuken en zongen we een pinksterlied.  
Groep 3, 5 en 7 dansten prachtige lintendansen, wat hebben ze dat 
mooi gedaan en wat fijn was het dat jullie als ouders daar weer getuige 
van konden zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kleuterklassen werden daarna drie bruiloften gevierd.  
 
De Pinksterpaal bleef staan, de linten dwarrelde zachtjes in de wind en 
aan het einde van de dag klonk er weer gezang. Kinderen van groep 5, 6 
en 8 waren spontaan samen aan een lintendans begonnen. Ze vlochten 
de linten samen om de paal. 
Daar Pinksteren een gemeenschapsfeest is, was deze spontane samenwerking voor mij de kers op de taart! 
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Beste ouders/verzorgers,  
 
Binnenkort (maandag 27 juni) 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 
 

 

 

 
HERINNERING 
 
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 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). 
 

 

 

 
St. Jan 
 
Binnenkort is er een St. Jan viering bij de Christengemeenschap waar 
ouders en kinderen welkom zijn.  
 
Klik hier voor meer informatie. 
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