PeellandKoerier

nr. 2 – 15 september 2022

Mededelingen van de Vrije School Peelland
maandag 19 september – vrijdag 23 september
maandag
dinsdag
woensdag

Agenda:

MR bijeenkomst

donderdag

vrijdag

Inloopochtend

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 26 september – vrijdag 30 september

maandag 3 oktober – vrijdag 7 oktober

ma 26 sept.
di 27 sept.
do 29 sept.

ma 3 okt.
di 4 okt.
wo 5 okt.
do 6 okt.
do 6 okt.

Ouderavond kleuters
Studiedag, alle kinderen vrij
Michaelfeest

Ouderavond groep 4
Ouderavond groep 7
Studiedag, alle kinderen vrij
Schoolfotograaf
Ouderavond groep 3

Michaëlsfeest wat & hoe
29 september
....................................................................................................................................................
Op donderdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest. Het eerste lichtfeest wat het
begin van de herfst markeert. De kleuters zullen het feest vooral als oogstfeest vieren.
Groep 3 tot en met 8 gaat samen naar het bos om de herfstige natuur te beleven en hun
moed te tonen in verschillende spellen. Meer over de achtergronden in de volgende
Peellandkoerier.
Bij deze dag kunnen we helpende handen gebruiken. Iedere leerkracht
communiceert daarover zelf met de ouders van de klas.
Kleuters
WANNEER
Woensdag 21 september
NODIG
herfstmateriaal

WAT
Herfstkransen maken
Alle kleuters nemen herfstmaterialen mee, zoals: hop, klimop, hortensia,
lampionnetjes, herfstasters en allerlei andere materialen uit de tuin en de natuur die
geschikt zijn om in een krans te verwerken.

appel

Appelmoes maken
Voor de appelmoes neemt elke kleuter een extra appel mee

Donderdag 29 september Michaëlsfeest
8:30-14:30 uur
We openen het feest gezamenlijk (kleuters tot en met groep 8) op het schoolplein.
(normale schooltijden)
Ouders zijn van harte welkom om deze opening bij te wonen. Aansluitend spelen we
op het kleuterplein ons ochtendspel over de oogst en beginnende herfst. Ook hierbij
zijn de ouders van harte welkom; beleef een stukje mee van wat we in de klas doen!
(tot ongeveer 9.15 uur). Dan zwaaien we de ouders uit en maken we een wandeling in
de Bundertjes; ‘misschien’ komen wij onderweg het appelvrouwtje tegen, die iedere
kleuter een glimmend opgepoetst appeltje schenkt. Bij de wandeling gaan enkele
ouders mee als begeleiding.

Eten & drinken

De kleuters hoeven deze dag geen brood en drinken mee te nemen, maar wel hun
trommeltje met fruit.

Gepaste kleding;
NODIG
Onder gepaste kleding verstaan we kleding die vies mag worden en die geschikt is
gepaste kleding
(eventueel regenkleding) voor een wandeling in de natuur, laarzen.

Groep 3 tot en met 8
WANNEER
Woensdag
28 september

WAT
Herfstkransen maken

NODIG
herfstmateriaal

Alle kinderen nemen allerlei herfstmateriaal uit de natuur mee naar school. Denk aan
hortensia, hop, rozenbottels, besjes, bladeren etcetera. Van alle meegebrachte
materialen wordt een mooie krans gemaakt voor in de klas.

Donderdag
29 september
8:30-14:30 uur
(normale schooltijden)

Michaëlsfeest
We openen het feest gezamenlijk (kleuters tot en met groep 8) op het schoolplein.
Ouders zijn van harte welkom om deze opening bij te wonen. Na afloop (± 9:00 uur)
vertrekken de kinderen van groep 3 tot en met 8 naar het bos bij de Duvelsberg, waar
het feest plaats zal vinden.

NODIG
eten & drinken
gr. 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 tot en met 8 moeten zelf eten en drinken meenemen.
De school zal een versnapering trakteren.

gepaste kleding
Onder gepaste kleding verstaan we kleding die vies mag worden en die geschikt is
(eventueel regenkleding) voor een dag in de natuur.
Alleen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben deze dag hun fiets nodig.
fiets

Meer weten over het Michaëlsfeest?
Hou de Peellandkoerier in de gaten!

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
Studiedag
Dinsdag 27 september en woensdag 5 oktober zijn studiedagen, de kinderen
hebben deze dagen geen school.

Jaarmarkt
Met veel plezier kondigen wij de Jaarmarkt 2022 aan op zondag 6 november.
Van: 11:00 tot 15:00 uur
Voor: jong en oud
Entree: gratis
Vorig jaar was de jaarmarkt iets bescheidener vanwege Corona, dit jaar pakken
we het weer volledig op. Ook komt de strippenkaart voor kinderactiviteiten weer
terug, de loterij, en nog veel meer.
In de Peelland Koerier zal regelmatig uitleg komen te staan omtrent deze dag.
Daarnaast zullen we bij ouderavond in groep 1 tot en met groep 5 langs komen
voor toelichting over wat je als ouder of verzorger kunt verwachten in de aanloop
naar de jaarmarkt. Want, om deze dag te kunnen laten slagen hebben we de hulp
van jullie hard nodig.
Wat is de jaarmarkt?
De jaarmarkt is traditioneel een evenement van de vrije school. Georganiseerd
en gedaan door de ouders, leerlingen en oud-leerlingen, met ondersteuning van
school.
Wat je normaal gesproken zoal aantreft:
• Kraampjes met duurzame, creatieve, en natuurlijke producten.
• Activiteiten voor kinderen.
• Rad van Avontuur met ‘altijd prijs’ zelfgemaakte kadootjes.
• Restaurant gedraaid door groep 8, hopelijk vol met door ouders/verzorgers
zelf gemaakte lekkernijen.
• Loterij.
• Live muziek.
Met al deze activiteiten hopen we een mooi bedrag op te halen.
Wat gebeurt er met de opbrengst?
De opbrengst van de jaarmarkt heeft altijd een goede -liefst antroposofisch
gerelateerde- bestemming. Het grootste deel gaat naar onze eigen school,
bijvoorbeeld om goed materiaal of gereedschap te kopen. Het overige gaat naar
een vrije school in een minder bedeeld land of een ander antroposofisch project.
In de Peelland koerier zal worden vermeld waar de opbrengst dit jaar naar toe
gaat. En hoeveel de jaarmarkt heeft opgebracht.

Kun jij helpen?
• Voor het Rad van Avontuur rekenen we op 3 zelfgemaakte kado’s per kind,
gemaakt door ouders/verzorgers (hierover meer in een volgende Peelland
koerier)
• Zelfgemaakte lekkernijen (hierover meer in een volgende Peelland koerier)
• Opbouwen en versieren van de school vrijdagmiddag 4 november
• Opbouwen/afbreken op 6 november
• Enkele uurtjes meelopen bij een kraampje of activiteit.
• 2e hands winterkleding vooraf uitzoeken en sorteren, en meedraaien op de
dag zelf.
Oproep voor tweedehands kinder winterkleding
Al begonnen met de winterkleding van stal te halen? Zijn de kinderen er nu al
weer uit gegroeid? Dat is wel jammer, toch willen wij graag van deze gelegenheid
gebruik maken en vragen om winterkleding in goede staat te doneren. Wellicht
zie je het komende jaar die kleding terug bij een ander kind op school. Of,
misschien vind je op de jaarmarkt iets leuks wat jouw kind weer kan dragen.
Komende weken is er gelegenheid om het in te leveren op school (Joost/aula), of
bij Marjolein Plessen (moeder van Pepijn gr 6) marjoleinplessen@hotmail.com
Tot slot
Heb je nog vragen of ideeën of wil je graag helpen, spreek ons gerust aan op het
schoolplein, of schrijf naar barbaraeijmans@hotmail.com
Groeten van de Jaarmarktcommissie:
Leontien, Joosje, Martijn, Rianne, Marjolein, Bas en Barbara.

