
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 26 september – vrijdag 30 september 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ouderavond kleuters 

 

Studiedag,  

alle kinderen vrij 

 

 Michaelfeest  

 

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

maandag 3 oktober – vrijdag 7 oktober maandag 10 oktober – vrijdag 14 oktober 

ma 3 okt.   Ouderavond groep 4 

di 4 okt.   Ouderavond groep 7 

wo 5 okt.   Studiedag, kinderen gr. 3 t/m 8 vrij 

do 6 okt.   Schoolfotograaf 

do 6 okt.   Ouderavond groep 3 

 

ma 10 okt.   Ouderavond groep 5 

     Ouderavond groep 8 

do 13 okt.  Ouderavond groep 6 

vrij 14 okt.  Sprookjesmiddag, 14.00 – 15.00 uur 

 

   

  

 Het Michaëlfeest  waarom    

............................................................................................................................. ........................ 
 

Dit feest gaat over moed, moedig zijn, de draak verslaan, je eigen grenzen 

verleggen. 

In de komende tijd, waarin de dagen weer steeds korter worden, is het 

Michaëlfeest het eerste van de lichtfeesten die wij op school vieren. De 

lichtfeesten die ons door de donkere tijd heen helpen. Die ons van het buiten zijn 

in de zomer, mee naar binnen nemen om ons voor te bereiden op het kerstfeest. 

Het Michaëlsverhaal vertelt ons over de strijd tussen goed en kwaad in de hemel  

(o.a. te lezen in ‘En het werd licht’ van Jacob Streit ). Een strijd die vooraf ging aan 

de schepping van de aarde. 

Maar ook in de legende van ridder Joris, die, om de dochter van de koning te 

redden, de draak moet verslaan. Hij wordt daarbij geholpen door de Aartsengel 

Michaël, die hem moed en kracht geeft. 

 

In de kunst wordt Michaël vaak afgebeeld 

strijdend met de draak, maar ook met in de ene 

hand en zwaard en in de andere de weegschaal van goed en kwaad. Dezelfde 

attributen die we ook zien bij vrouwe Justitia. Michaël en vrouwe Justitia ‘wegen’ 
allebei de daden van de mens. 

 

De kleuters vieren het Michaëlfeest vooral als oogstfeest. De meeste oogst is 

verwerkt om ons de hele winter te voeden. Dankbaarheid is er voor wat de aarde ons 

gebracht en geschonken heeft. De kinderen maken appelmoes in de klas en eten 

samen een feestelijke maaltijd.  

In groep 3 tot en met 8 worden allerlei spellen gedaan die een apèl doen op de moed 

van de kinderen. Op het tegenkomen en verleggen van hun eigen grenzen. De 

hierboven afgebeeld spreuk spreken we ook gezamenlijk op het Michaëlfeest.  

 

 

 

 PeellandKoerier  
 

nr. 3 – 22 september 2022 

  

 

 

 
  

 

Wie het goede wil 

bewerken; 

Hem zal 

Godeslichtkracht 

sterken 

Wie het kwade wil 

bestrijden; 

Hem zal Michaël 

bevrijden. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Farticle%2F4134aa287c8110b87faa053d0104b08774a511fa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fc-2068070%2Fmichael%2F&docid=-8jUFVjaZ9QR0M&tbnid=ZUbvF0yvpxRg6M%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA..i&w=187&h=270&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwhvKBwwHA&iact=mrc&uact=8


 

Het Michaëlfeest wordt altijd buiten gevierd, in de natuur is het in deze tijd zo heel 

goed voelbaar dat de zomer ten einde is. ’s Morgens hangen de mistsluiers over de 
velden, de eerste bomen verkleuren en de laatste oogst wordt binnengehaald. In de 

middag kan het nog ’s zomers aanvoelen, maar in ochtend en avond voel je heel goed 

dat de herfst zijn intrede doet. 

 

Wat kunnen wij als volwassenen met het Michaëlfeest?  

Wij komen allemaal bijna dagelijks dingen tegen, die we lastig vinden, die ons raken of 

uit ons evenwicht brengen. We zouden dit kunnen zien als onze draken, die we te 

verslaan hebben. Met een dosis moed kunnen we in de Michaëltijd deze ‘draken’ 
tegemoet treden en in de ogen kijken, misschien ze zelfs overwinnen. Daarnaast mogen 

de vruchten van deze zomer geoogst worden, zij kunnen ons tot voedsel zijn in de 

komende tijd, waarin we weer meer naar binnen keren. 

 

Wellicht zijn alle draken in ons leven 

Uiteindelijk prinsessen 

Die er in angst en beven slechts naar haken 

Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken. 

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft 

In diepste wezen wel niets anders dan iets 

Wat onze liefde nodig heeft. 

Rainer Maria Rilke 

 

Liederen die we in deze tijd zingen zijn: 

https://www.doehoek.nl/kinderliederen/michael-de-held.html  (kleuters) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rlk_1IRnZns 

https://www.youtube.com/watch?v=qIdVY2GpCNs 

 

Wij wensen iedereen een fijne Michaëlstijd. 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid ouders 
 
Wij verzoeken u bij wijziging van uw telefoonnummer dit direct door te geven 
aan onze administratie. 
Het komt vaak voor dat telefoonnummers in het leerling systeem niet meer juist 
zijn. Wij kunnen u als ouder dan niet bereiken indien nodig. 
 
Uiteraard geldt dit ook voor andere gegevens zoals e-mail, huisadres etc. 
 
 

 

 
 

 

Oproep werkgroep inkoop jaarfeesten 
 

Wij zijn op zoek naar ouder(s) die de inkopen voor de jaarfeesten willen gaan 

verzorgen.  

 

Heb je interesse dan kun je aanmelden bij Jacolène van Aerle (administratie Vrije 

School Peelland) via vsp@vrijeschoolpeelland.nl of telefoon 0492-547628. 

 
 

https://www.doehoek.nl/kinderliederen/michael-de-held.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rlk_1IRnZns
https://www.youtube.com/watch?v=qIdVY2GpCNs
mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93f2d10f-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Ffull%2Fe28714e291ede0b97fc83251ec74e19c26e7f59c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fa-50094601%2Fmichael%2Fmichael-de-draak-en-de-jonkvrouw-op-het-maanzegel-liane-collot-d-herbois%2F&docid=NzJaeNSGYnfauM&tbnid=9xlL7vE2mFXUlM%3A&vet=10ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg..i&w=283&h=400&bih=876&biw=1280&q=Michael%20en%20de%20draak&ved=0ahUKEwjI0aiNhtjkAhUri8MKHeqtCXwQMwh7KCYwJg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

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  
 

 

 
 

 

Studiedagen 
 

Dinsdag 27 september is een studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 

Woensdag 5 oktober is een studiedag, kinderen gr. 3 t/m 8 zijn deze dag vrij. 

 
 

 

 

Beste ouders, 
 

Velen van u weten waarschijnlijk niet dat er een werkgroepje bestaat dat van 

alles voor de natuurtafel maakt. Deze spullen worden op de jaarmarkt verkocht 

en de opbrengst is geheel voor de school.  

Iedereen die belangstelling heeft om mee te helpen kan contact opnemen met: 

Leontien van Enckevort, telefoon 06-42052894. 

Wij werken op maandagochtend, bij mij thuis, Bakelsedijk 204, maar op andere 

tijdstippen kan in overleg. 
 

 

 

 

Jaarmarkt 6 november 2022 

 

Wellicht zullen niet alle ouders precies weten wat de jaarmarkt precies inhoud. 

Daarom elke week een kleine toelichting van verschillende activiteiten die op die 

dag plaatsvinden. 

 

Toelichting deel: Rad van Avontuur 
Er komt een groot rad in de school te staan waar de kinderen aan mogen draaien, 

om vervolgens een kado uit te kiezen wat hoort bij het gedraaide getal.  

 
ALTIJD PRIJS 

De prijzen bestaan uit zelfgemaakte knutselen door ouders / grootouders / 

creatieve buurvrouw, etc. 

De bedoeling is om echt iets mooi te maken, het hoeft niet groot te zijn. Iets wat 

kinderen met trots zouden uitkiezen. We vragen om per kind 3 kadootjes aan te 

leveren aan school. Vanaf 17 oktober zal er een doos klaar staan in het bieb 

lokaaltje tegenover groep 3. 

 

Om jullie op weg te helpen 

Er kan gewerkt worden, met hout, glas, papier, karton, vilt, wol, spullen uit de 

natuur. 

 
 
 

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 

Zomaar een paar ideetjes: 
 

een knuffel 

onderzetters 

dromenvanger 

sierraden 

kaarsenhouders 

vaasjes of potjes 

vogelhuisje 

katapult 

voertuigen 

decoratieve beeldjes 

spelletjes 

knikkerzak 

sjaal 

sokken 

plankjes 

schilderij 

fotolijst 

kleedje 

muziekinstrumenten 

opbergdoosjes 

e  n        g  a         z  o        m  a  a  r       d  o  o  r          
 

Mochten jullie vragen hebben, mail ons gerust: barbaraeijmans@hotmail.com      
 

Groeten van de jaarmarkt commissie en Monique die ook dit jaar zich over het 

rad wil ontfermen, waar we heel blij mee zijn. 
 

 

 

 
 

 

 

Inloopspreekuur 
 

Elke woensdagochtend van 9 tot 10 uur wordt er door Sociale Teams Helmond en 

LEVgroep een inloopspreekuur in wijkhuis de Terp gehouden en iedere 

donderdagochtend van 10 tot 11 uur in wijkcentrum de Boerderij. 
 

Klik hier voor meer informatie. 

 
 

 

 
 

 

Michael 
 

Wij vieren Michaël. 

Je bent welkom zondag 2 oktober 15.45 - 16.30 uur. 
 

Een verhaal, muziek en de zoektocht naar evenwicht voor kinderen met hun 

(groot)ouders in vrije basisschool de Regenboog,  kleuteringang Mimosalaan 28 

in Eindhoven.   
 

Meer informatie bij Truus Geurts 06 - 484 29 967 truus@mesmanteksten.nl  

mailto:barbaraeijmans@hotmail.com
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-inloopspreekuren-STH-en-LEVgroep.pdf
mailto:truus@mesmanteksten.nl


 

 

 

Lezing AntropoSana Eindhoven  
 

Op 13 oktober 2022 lezing AntropoSana Eindhoven  weer een lezing op het 

programma staan. Deze keer het onderwerp Kanker en wordt gedaan door 

Antroposofisch arts Henk Bakker. 
 

Klik hier voor meer informatie. 

 
 

 

 

Informatieavond “Een kind met autisme…..wat nu?” 

 

Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland 

PO een informatieavond met als thema “Een kind met autisme…..wat nu?”. 
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme 

is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Welke 

regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat 

bekostigd? Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autismesteunpunt 

Zuidoost-Brabant en medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is ook 

ruimte om vragen te stellen. Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom! 

 

De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van 

Dijkschool, (Berkveld 19 in Helmond). 

 

U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 

https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx 
 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-10-13-Henk-Bakker-Kanker.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FgSrqzYZ0Fx&data=05%7C01%7Cr.kuepers%40swv-peellandpo.nl%7C8dd56eb2658b4801d78408da9ba4a717%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C637993428712894740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCHJPa7kj5viltA05B0cH5vmnLnH4VV1tPyySCMgCTg%3D&reserved=0

