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Mededelingen van de Vrije School Peelland

Agenda: maandag 25 juli – vrijdag 2 september

Vooruitblik
maandag 5 september – vrijdag 9 september

ma 5 sept
do 8 sept

1e schooldag
Opmaat

maandag 12 september – vrijdag 16 september

ma 12 sept

Luizencontrole

Goede vakantie
Beste allen, na wederom een bijzonder jaar waarin Corona nog steeds invloed heeft gehad, hebben we gelukkig de
laatste maanden ‘normaal’ les kunnen geven hier op school. De jaarfeesten konden weer georganiseerd worden,
wat was het fijn dat jullie er weer bij waren en we dit samen konden vieren. Vandaag hebben wij afscheid genomen
van groep 8, een geweldige groep leerlingen die mooi getypeerd werden door groep 6 vandaag. Groep 8 durfde het
aan vandaag om tegen de leerkrachten te voetballen. Meester Dennis had het veld bij de scouting geregeld en
zodoende konden groep 8 een poging wagen om de leerkrachten te verslaan. Het was mooi te zien hoe gemotiveerd
zij hier voor waren. Het was ook mooi te zien hoe de leerkrachten omgingen met hun eergevoel, kortom, het was
een echte wedstrijd die geleid werd door 2 fantastische scheidsrechters uit groep 7 (Nico en Sam). De regen was
geen spelbreker in dit geval, er gleden af en toe wat leerkrachten over het veld, dat de pret alleen maar verhoogde.
Uiteindelijk wisten de leerkrachten met een kleine marge de overwinning binnen te slepen. De lachende gezichten
van groep 8 en de leerkrachten naderhand, gaven een mooie samenvatting van deze ‘wedstrijd’. Wij wensen groep 8
een goede toekomst toe op hun nieuwe school en nodigen hen expliciet uit om over enkele jaren een keer langs te
komen om met ons te delen, hoe het met hen gaat. Ik wil op deze plaats alle ouders bedanken voor hun inzet en
bijdrage aan het onderwijs afgelopen jaar. Het is fijn dat we de laatste maanden weer gezamenlijk het onderwijs
vorm hebben kunnen geven, het is een echte meerwaarde en die waardering voor jullie is dan ook volledig terecht.
Voor nu gunnen wij iedereen een fijne vakantie en zien wij jullie graag terug na de vakantie met nieuwe energie.
Met vriendelijke groet,
Guido Torenbeek
Schoolleider Vrije School Peelland

Planning schooljaar 2022 – 2023
Op de kalender van schoolwebsite, www.vrijeschoolpeelland.nl/events/,
kunt u de activiteiten voor komend schooljaar zien.

Vacature
Vrijeschool Peelland in Helmond zoekt een daadkrachtige conciërge m/v
0,4 – 0,7 fte, tijdelijk voor (een langdurige) ziektevervanging, vanaf
1 september 2022.
Klik hier voor meer informatie.
Aan de ouders van groep 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Gymlessen 2022-2023
De bedoeling is dat elk kind gymschoenen (geen zwarte zool), gymkleren (een
blauw broekje en een wit T-shirt) en een handdoek meeneemt. Alle gymlessen
zijn in de Koekoekstraat.
Gymdagen
maandag groep 6
dinsdag groep 4
donderdag groep 3 en 8
vrijdag groep 5 en 7
Wilt u in gymkleding/schoenen/tas, boekentas/jas en andere spullen s.v.p. de
naam of initialen van uw kind zetten met b.v. een permanente markeerstift.
Zijn er spullen zoek kom dan zo snel mogelijk kijken in de mand met gevonden
voorwerpen.

Mand met gevonden voorwerpen
De mand zit weer overvol……..
Alles wat er de laatste schooldag voor de zomervakantie nog inzit gaat naar
een goed doel.

Belangrijk verzoek
Om vandalisme te voorkomen moeten, voordat de zomervakantie begint, alle
fietsen uit het fietsenhok mee naar huis genomen worden.
Wilt u hiervoor zorgdragen a.u.b.

De zomervakantie begint op
vrijdag 22 juli om 12.30 uur en duurt tot en met vrijdag 2 september.
Maandag 5 september is de 1e schooldag.

