
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 12 september – vrijdag 16 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole    School sluit 14.00 uur  

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

maandag 19 september – vrijdag 23 september maandag 26 september – vrijdag 30 september 

ma 19 sept.   MR bijeenkomst 

wo 21 sept.  Inloopochtend 

 

ma 26 sept.  Ouderavond kleuters 

di 27 sept.  Studiedag, alle kinderen vrij 

do 29 sept.  Michaelfeest 

 
  

 

 

 

Speelplein 
 

Zoals eerder gemeld zijn er een aantal speeltoestellen buiten werking gesteld, 

omdat ze niet (goed)gekeurd waren. De eerste stap is nu om de bevindingen en 

aanbevelingen af te wachten (die verwacht ik komende week) en daarna 

(eventueel) in beroep gaan tegen deze beslissing. Ik zal waar mogelijk, jullie op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 

 

 

 

15 september, school sluit om 14.00 uur 
 

Op 15 september is er een studiedag gepland voor de vrije scholen in omgeving 

Eindhoven, waar wij deel van uitmaken. Wij hebben nauw contact met Novalis, 

Vrije School Brabant en de Regenboog en mede daarom is het belangrijk om daar 

aanwezig te zijn. Marcel de Leuw komt op die middag naar het Novalis College 

voor een lezing met aansluitend gesprek.  Het thema voor die middag wordt 

"Opvoeden. Hoe leggen wij verbinding in deze tijd?"  

Omdat ik het onderwijs van de kinderen ‘gewoon’ door wilde laten gaan heb ik 
besloten dat wij zo laat mogelijk aansluiten in Eindhoven. Dit houdt in dat de 

lessen op 15 september om 14.00 uur eindigen, voor iedereen. 

Wij vragen een ieder met klem om uw kind(eren) om 14.00 uur op te halen zodat 

de leraren om 14.05 uur richting Eindhoven te verplaatsen om de opening aldaar 

om 14.30 uur mee te kunnen maken. Mocht dit echt niet lukken, willen jullie dat 

dan vooraf doorgeven aan de leerkracht, dan kan Joost deze leerlingen opvangen 

tot uiterlijk 14.30 uur.  

Kinderen die deze dag naar de BSO gaan kunnen vanaf 14.00 uur starten. 

Uw medewerking om de leerkrachten op tijd weg te kunnen laten gaan, wordt 

ten zeerste gewaardeerd.  
 

Met vriendelijke groet, Guido Torenbeek 
 

 

 

 

Lezing Marcel de Leuw 15 september voor ouders 
 

Marcel de Leuw komt op deze avond naar het Novalis College voor een lezing 

met aansluitend gesprek voor u als ouder/verzorger.  Het thema voor deze avond 

wordt "Opvoeden. Hoe leggen wij verbinding in deze tijd?"  De start is om 19.30 

en de avond zal duren tot ca. 21.00/21.15 uur. U bent van harte uitgenodigd. 

 PeellandKoerier  
 

nr. 1 – 8 september 2022 

  

 

 

 
  

 



 

 
 

 

Studiemiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8 op 30 september 

 

Op 30 september hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een studiedag over het 

bewust omgaan met informatietechnologie. Ferdindand Zanda zal een lezing 

houden voor onze leerlingen, dit in het kader van de Michaëlconferentie.  

Klik hier voor meer informatie. 

 

Ook als ouder kunt u zich aanmelden op verschillende data, klik hier voor de 

uitnodiging. 

 

 

 
 

 

Luizencontrole 

 

A.s. maandag 12 september worden de kinderen op school weer gecontroleerd  

op luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 

 

 

 
 

 

Planning schooljaar 2022 – 2023 

 

Op de kalender van schoolwebsite, www.vrijeschoolpeelland.nl/events/,  

kunt u de activiteiten voor komend schooljaar zien. 

 

 

 

 

Studiedag 

 

Dinsdag 27 september is een studiedag, de kinderen hebben deze dag  

geen school. 

 

 

 

 

Wij verwelkomen: 
 
In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha 

- Pim Merkx 

- Eleanor Pieloor 

- Siem Staadegaard 

- Willem Staadegaard 

- Rosa de Vries 

 

In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Inge 

- Devon van Dijk 

- Roza Huijbens 

- Sarah Robben 

- Aleksander Walczak 

 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/09/lezing.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/09/CG-Uitnodiging-Michael2-v8.pdf
http://www.vrijeschoolpeelland.nl/events/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zfyztv_OAhVFbxQKHSAMAB0QjRwIBw&url=http://www.bsvredeburg.nl/site/node/1553&psig=AFQjCNErJCTD_FdPh953sRld1GlmmDLIeg&ust=1473412198731488


 

 

 

Inloopochtend 

 

Woensdag 21 september tussen 9.00 – 11.00 uur. 
Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet kennen is deze ochtend 
opgezet. Het betreft de kinderopvang (De Kindertuin) en de basisschool.  
Er is een informatiemoment en een rondleiding met een kijkje in de klassen. 
 
Het is fijn als u ouders vrienden/bekenden wijst op de inloopochtend,  
keer op keer blijkt dat mond tot mond reclame toch het allerbeste werkt. 

 

 

 

 

Oproep werkgroep schoolfoto’s 

 

Voor de werkgroep schoolfoto’s zijn we op zoek naar ouder(s) die mee willen 
helpen op de schoolfotodag. Om alles soepel te laten verlopen op deze dag is het 
de bedoeling dat je de leerlingen van de klas naar de schoolfotograaf brengt en 
weer terug naar de klas.  
Dit jaar komt de schoolfotograaf op: donderdag 6 oktober. 
Heb je interesse? Meld je dan aan via de administratie: 
vsp@vrijeschoolpeelland.nl  
 

 
 

 

 

Docent worden op de Vrije School? 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/09/Docent-worden-op-de-Vrije-School.pdf

