
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   maandag 4 juli – vrijdag 8 juli 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond nieuwe groep 3   Toneeluitvoering 

groep 8 voor ouders 

en belangstellenden, 

20.00 uur 

 

Poetsavond groep 8 

 

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

maandag 11 juli – vrijdag 15 juli maandag 18 juli – vrijdag 22 juli  

POETSWEEK 

 

wo 13 juli Bosreisje  

 

do 21 juli  Afscheid groep 8 

vrij 22 juli Getuigschriften, ’s middags alle kinderen vrij 

 

 

Sint Jan - terugblik 
 

Wat een prachtig zomers weer was het op 22 juni, de dag van het Sint Jansfeest op school!  

De kleuters kwamen met hun thuisgemaakte mooie bloemenkrans, versierd petje of hoedje in de ochtend naar 

school. Tot 10.30 uur werd er door de ouders hard gewerkt om de spelletjes en het restaurant klaar te zetten. 

Daarna kon het feest beginnen voor de kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s. Na liedjes en een spelletjes in een 
kring, kon je fijn gaan spelen: visjes vangen, bellen blazen, koekhappen, zaklopen, wassen, voeldoos en nog veel 

meer. Bij elk spelletjes werden de kleuters geholpen door de leerlingen van groep 8. In het restaurant kon iedereen 

iets lekkere “kopen”: sap, koek en aardbeitjes (dankjewel Croytuin). De vrolijke muziekklanken van groep 7 met de 
fluiten was ook een geweldige toevoeging. De tijd vloog om en de dag werd afgesloten met de Zevensprong in de 

kring, rondom de zandbak. Nog een laatste wens onder de rozenboog en dan voldaan huiswaarts gegaan.   
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In de groepen 3 t/m 8 begon de dag met het maken van bloemenkransen, 

waarbij de kinderen van groep 7 het aan de kindjes van groep 3 leerden en 

groep 4 werd geholpen door groep 8. Sint Jansliedjes klonken door de school, 

begeleid door meester Joep op zijn gitaar.  

 

Na school gingen de meesters en juffen het scoutingterrein en de vuurplaats 

voorbereiden en om 18 uur kwam iedereen aan met lekkers voor op de tafels 

en een kleedje om op te zitten. Toen de bel ging, stoven eerst de kinderen 

naar de tafels om hun bordjes te vullen en daarna was er gelukkig nog genoeg 

over voor de ouders. Bij de volgende bel kon er op het terrein gespeeld 

worden; er werd fanatiek gevoetbald en met touwtrekken werden de krachten gemeten.  

Toen was het tijd om op te ruimen en naar het veldje van boer Kuypers te gaan. Groep 4 danste vrolijk op de ‘Rivier 
de Rhône’ en groep 6 op ‘Onder gedonder’. Daarna werd het stil en kwam groep 8 aanlopen met hun fakkels. Ze 
bezongen de vuurgeesten en ontstaken het Sint Jansvuur. Het laaide hoog op; het knetterde en vlamde! De 

vuurmeesters temden de vlammen totdat we eroverheen konden springen. Iedereen waagde de sprong op deze dag 

waarop de zon op haar hoogste punt stond. 

Bedankt aan ieder die deze Sint Jansdag tot een feest maakte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

    



 

 

Beste ouders, 

 

Afgelopen week hebben wij ‘het pestprotocol geëvalueerd’ tijdens onze vergadering. Er zijn daar een aantal zaken 
besproken die ik met u wil delen: 

- Er was een plan om een tuintje te creëren voor leerlingen (van groep 3 t/m 8) die in rust hun pauze willen 

genieten. Dat is nagenoeg af. 

- Wij vinden het belangrijk dat er eenduidig opgetreden wordt (in de pauzes), er is afgesproken dat indien een 

leerling aangeeft dat collega’s anders handelen dan afgesproken, dat de leerling samen met de leerkracht 

een vraag gaat stellen aan betreffende leerkracht. Dit loopt al en gebeurt al in de praktijk. 

- In het pestprotocol gaan we ook Rots en Water opnemen aangezien we nu twee gediplomeerde leerkrachten 

hebben die deze training kunnen geven. 

- In de weekopening bespreekt de betreffende collega die verantwoordelijk is voor de weekopening, altijd een 

schoolregel, er wordt een week later kort gekeken of dat allemaal goed gaat. 

- Op het moment dat er wat gebeurt in de grote pauze, wordt dat altijd over gedragen aan de leerkracht die de 

surveillance overneemt.  

- Komend schooljaar gaan we de wijkagent betrekken om informatie te komen verstrekken aan groep 7 over 

pesten op social media. 

 

Voor komend jaar zijn er en aantal doelen die wij gesteld hebben waar ik u kort een toelichting over wil geven, dan 

weet u ook waar wij mee bezig zijn. 

- De doorlopende leerlijn digitale geletterdheid heeft dit jaar een aanvang genomen, komend jaar moet die 

geïmplementeerd zijn. 

- De samenleving is druk doende om een inclusieve samenleving te worden, ook binnen het onderwijs is dit 

een hot item. Wij willen ons onderwijs nog inclusiever maken. Vanuit het PSO (Pallas schoolleiders overleg) 

zijn wij met beleid hieromtrent bezig. Komend schooljaar zal ook dat onze school bereiken. Ik heb al een 

ouder bereid gevonden om hier over mee te denken hoe wij dat binnen onze school vorm kunnen geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Guido Torenbeek 

Schoolleider Vrije School Peelland 

 

 

Conciërge 

 

Voor de komende weken hebben we inmiddels een oplossing gevonden voor de werkzaamheden van Joost. 

Dagelijks tot aan de zomervakantie, indien Joost afwezig blijft, zal iemand de werkzaamheden over gaan nemen. 

 


