
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 16 januari – vrijdag 20 januari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Luizencontrole     

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

maandag 23 januari – vrijdag 27 januari maandag 30 januari – vrijdag 3 februari 

ma 23 jan MR bijeenkomst 

wo 25 jan Probeerspeelochtend, 9.30 – 11.00 uur 

 

do 2 febr. Groepenpresentatie, gr. 3-5-7, 13.30 uur 

 

 

 

 

 
 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin! 

 

We hopen dat iedereen het jaar goed gestart is en wensen iedereen dan ook een 

mooie tijd!  

Wij hebben een goede start gehad en hebben er in ieder geval heel veel zin in! 

 

 Update flessenactie 

 

De einstand van de flessenactie is ruim € 277,-  
Een heel mooi resultaat, we gaan van dit geld snel iets aanschaffen waar de kinderen nu wat aan hebben. 

Wanneer er concreet iets gekocht is laten we u dit via de PeellandKoerier weten.  

 
 

Driekoningenspel  reminder  

  

Het laatste spel in de reeks van de kerstspelen zal vrijdag gespeeld 

worden op school. Het vertelt het verhaal van koning Herodes en de drie 

Koningen. We vragen jullie om via de voordeur aan de Helmondselaan 

binnen te komen.  

Het spel start om 19.30 uur stipt.  

Spel voor wie wanneer hoe laat geschatte duur Opvang* 

Driekoningenspel 

groep 6 t/m 8, ouders   

en belangstellenden 13-jan 19.30 u. 75 minuten nee 

                 
  

En dat nog dit: Omdat wij de spelen als lestijd beschouwen en de kinderen, ter compensatie, vrij geven, verwachten 

we dat alle kinderen komen.   

Uit de schoolgids: “Uren van sommige jaarfeesten worden meegeteld in de totale urenberekening van het onderwijs 
aan uw kind. Door het meerekenen van die uren als onderwijsuren is de aanwezigheid bij de verschillende jaarfeesten 

niet vrijblijvend. Deze onderwijsuren komen op een andere manier terug b.v. bij studiedagen of andere vrije uren.”   

 

Peellandkoerier  
 

nr. 16 – 12 januari 2023 

  

 

 

 
  

 



 

 
 

 

Luizencontrole 
 

A.s. maandag 16 januari worden de kinderen op school weer gecontroleerd op 

luizen. Zorgt u weer voor fris gewassen haren? 

 

 

 

Hoog geëerd publiek! 

 

In oktober moesten we de kinderen en jullie mededelen dat de circuslessen niet 

door konden gaan wegens ziekte van een van de trainers. Gelukkig hebben we een 

andere circusschool gevonden die de kinderen van groep 3 tot en met 8 de 

komende weken circuslessen gaat geven.  

Afgelopen woensdag zijn we gestart en de kinderen waren vrijwel allemaal razend 

enthousiast. Samen met hun juffen en meesters lieten ze de diabolo’s door de 
lucht vliegen, werden er Chinese bordjes op stokken gedraaid en terwijl ze 

draaiden, konden sommigen ze zelfs al aan elkaar overdragen. In de komende 

periode gaan de kinderen met nog veel meer circuskunsten kennis maken. Op 

deze manier werken we aan sociale vaardigheden, groepscohesie, jezelf en 

anderen leren vertrouwen, grenzen verleggen, behendigheid en vandaag zagen we 

dat het ook om doorzettingsvermogen gaat.  

De circusperiode zal tot en met 22 maart duren. Ongetwijfeld zullen de kinderen 

jullie graag willen laten zien wat ze zoal hebben geleerd. Daarvoor hebben we 

alvast een datum.  

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.  

 

Save the date: 29 maart 

 

 


