
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 23 januari – vrijdag 27 januari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

MR bijeenkomst     

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

maandag 30 januari – vrijdag 3 februari maandag 6 februari – vrijdag 10 februari 

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

 

ma 6 febr. Studiemiddag, vanaf 12.30 uur alle kinderen vrij 

do 9 febr. Studiemiddag, vanaf 12.30 uur alle kinderen vrij 

 
 

 

Verlaten schoolplein na schooltijd 
 

Het komt de laatste tijd veel voor dat kinderen na schooltijd op het schoolplein blijven spelen, dit is echter niet de 

bedoeling. De kinderen moeten uiterlijk een kwartier na schooltijd het schoolplein hebben verlaten.  

Moet een kind om wat voor reden dan ook langer op school blijven wordt u geacht gebruik te maken van de 

buitenschoolse opvang (BSO). U kunt hiervoor contact opnemen met De Kindertuin. 

 
 

 

 

Studiedag 
 

Maandag 6 februari en donderdag 9 februari zijn er studiemiddagen, 

vanaf 12.30 uur zijn dan alle kinderen vrij. 
 

 

 

 

Wij verwelkomen 
 

In de kleutergroep bij juf Martha / juf Mieke / juf Claudia 

- Esmee Borremans 

- Lucas Borremans 

- Guus Hoefnagels 

- Finn Verwer 

 

 

 

Gezocht: reservekleding voor kleuters 
 

De kleuterbouw zoekt wat extra reservekleding voor als er op school ‘ongelukjes’ 
gebeuren. Heb je nog iets over? We zijn er blij mee!  

We zoeken voor zowel jongens als meisjes in de maten 110, 116, 122, 128  

- broeken (makkelijk aan te trekken!)  

- leggings  

- onderbroeken  

- sokken  
 

Mocht je nog reservekleding van school thuis hebben na een ongelukje, dan 

ontvangen we die ook graag weer frisgewassen terug.  

Afgeven kan in de kleutergang: daar staat een mand klaar waar het in kan.  
 

Bedankt! De kleuterjuffen 

 

Peellandkoerier  
 

nr. 17 – 19 januari 2023 
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Adverteerders & abonnees gezocht voor de schoolkrant! 
 

Het redactieteam is weer bezig om een mooie schoolkrant te maken. 

Voor deze krant zijn we op zoek naar adverteerders en abonnees.  
 

Heb je een bedrijf of initiatief dat aandacht verdiend? Dan kun je een advertentie 

voor 31 januari bij ons aanleveren. 

Deze advertentie wordt geplaatst in de eerstvolgende schoolkrant.  
 

Ken je iemand in je familie, vrienden-  of kennissenkring die ook graag de 

schoolkrant 2 keer per jaar wil ontvangen, dat kan! Je kunt abonnee worden.  
 

De kosten voor een advertentie zijn per keer: 
 

A4:  € 25,- 
A5:  € 20,- 
A6:  € 15,- 
 

De kosten per abonnee zijn € 8,- per jaar.  
 

Mailen naar evaotting@gmail.com 
 

Dank en groet, namens het redactieteam! 

 

 

 
 

 

AntropoSana Eindhoven   

Op 16 februari 2023 heeft AntropoSana Eindhoven weer een lezing op het 

programma staan.  
 

Deze keer het onderwerp Allergieën en immuniteit (vanuit antroposofisch 

wetenschappelijk perspectief) door Erik Baars. 
 

Klik hier voor meer informatie. 
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