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Mededelingen van de Vrije School Peelland
Agenda:

maandag 3 oktober – vrijdag 7 oktober
maandag
dinsdag

Ouderavond groep 4

Ouderavond groep 7

woensdag

donderdag

Studiedag,
kinderen gr. 3 t/m 8 vrij

Schoolfotograaf
Ouderavond groep 3

vrijdag

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 10 oktober – vrijdag 14 oktober

maandag 17 oktober – vrijdag 21 oktober

ma 10 okt.

wo 19 okt.

do 13 okt.
vrij 14 okt.

Ouderavond groep 5
Ouderavond groep 8
Ouderavond groep 6
Sprookjesmiddag, 14.00 – 15.00 uur

Groepenpresentatie gr. 4-6-8
11.30 – 12.30 uur

Weekopening maandagochtend
Het wil nog wel eens gebeuren dat kinderen ’s maandagsochtends te laat op school komen en daardoor niet
aanwezig kunnen zijn bij de weekopening in de zaal. Stipt 8.30 uur sluiten de deuren van de zaal en de laatkomers
mogen dan niet meer aansluiten.
Alle leerkrachten zijn bij de weekopening aanwezig dus er is dan geen toezicht op de laatkomers. Wij verzoeken u
daarom, als uw kind te laat is, om zelf met uw kind te wachten totdat de leerkracht weer in de klas is.

Speelplein
Het speelplein heeft onze volledige aandacht maar helaas hebben we hierover nog geen nieuws.

Vacature
Vrije School Peelland in Helmond zoekt m.i.v. 1 november 2022 een
kleuterleerkracht m/v voor 0,5 fte. Klik hier voor meer informatie.

Sprookjesmiddag voor peuters en kleuters
Datum: vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
Waan je in een ‘minitheater’ tijdens de sprookjesmiddag! Onze
kleuterleerkrachten vertellen deze middag een verhaal, dat tegelijk als
poppenspel wordt uitgebeeld. De korte voorstelling is geschikt voor kinderen van
3-6 jaar en natuurlijk zijn ook hun ouders van harte welkom. Na het verhaal is er
nog iets te drinken en kunnen de kinderen deelnemen aan de afsluiting met
kringspelletjes. Zo geven we een inkijkje in hoe er bij ons op school met kleuters
gewerkt wordt.
Stap jij deze middag ook eventjes in de wereld van de kleuter? Je bent van harte
welkom, we zien uit naar jullie komst!
Deze activiteit is bedoeld voor nieuwe kinderen en hun ouders. Kleuters die al bij
ons op school zitten kunnen ook deelnemen als zij een nieuw kind meenemen.
Deelname is gratis; meld je vooraf aan via 0492-547628 of
www.vrijeschoolpeelland.nl

Jaarmarkt 6 november 2022
Allereerst een rectificatie: de jaarmarkt begint om 10:30 en eindigt om 15:00 uur
Wellicht zullen niet alle ouders precies weten wat de jaarmarkt inhoud.
Daarom elke week een kleine extra toelichting van verschillende activiteiten die
op die dag plaatsvinden. In de Peelland koerier 2, van 15 september staat een
algemene beschrijving.
Toelichting deel II: Tweedehands kleding kraam
Voor onze tweedehands kraam doen wij een oproep.
Mocht u nog winterkleding hebben waar uw kinderen uit zijn gegroeid en u wilt
het schenken, wij zouden daar heel blij mee zijn. En wellicht vindt u mooie
kleding daarvoor terug in onze kraam.
Waar wij naar op zoek zijn is winterkleding vanaf maat 92.
Voorwaarde is wel dat het netjes is, vlekvrij, schoon en geen gaten of kapotte
onderdelen. Naast kleding zijn jassen, schoenen, laarzen, sjaals, en
handschoenen ook van harte welkom.
U mag het achterlaten bij Joost bij de aula.
Heeft u andere vragen of wilt u ook een steentje bijdragen aan de jaarmarkt?
Mailen kan naar barbaraeijmans@hotmail.com of Whatsappen naar 0683290890
Met vriendelijke groet,
De jaarmarkcommissie.

Wij verwelkomen
In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Inge / juf Nollie
- Jurriaan Jurre Smit

Brabants VerkeersveiligheidsLabel
Vrije School Peelland in Helmond heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel.
Klik hier voor meer informatie.

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.

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.
Één ouder heeft zich aangemeld voor de ochtend, we zoeken nog een hulpouder
voor de middag, vanaf 13.00 uur.
Heb je interesse? Meld je dan aan via de administratie:
vsp@vrijeschoolpeelland.nl
Broertje/zusje foto
De leerlingen worden onder schooltijd gefotografeerd.
De broertje/zusje foto wordt gemaakt na schooltijd (na 14.30 uur). Ook
broertjes/zusjes die niet op onze school zitten kunnen hiervoor meekomen.
Wilt u per email, uiterlijk 3 oktober, via vsp@vrijeschoolpeelland.nl doorgeven of
u interesse heeft voor de broertje/zusje foto zodat de fotograaf kan inschatten
hoelang hij hier nodig zal zijn.
Studiedag
Woensdag 5 oktober is een studiedag, kinderen gr. 3 t/m 8 zijn deze dag vrij.

