
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 30 januari – vrijdag 3 februari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

   Groepenpresentatie, 

gr. 3-5-7, 13.30 uur 

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 
maandag 6 februari – vrijdag 10 februari maandag 13 februari – vrijdag 17 februari 

ma 6 febr. Studiemiddag kleuters  

do 9 febr. Studiemiddag groep 3 t/m 8 (kinderen van  

    gr. 3 t/m 8 zijn vanaf 12.30 uur vrij) 

vrij 17 febr. Carnaval, ’s middags alle kinderen vrij 

 

 

 

 

Rectificatie studiemiddagen 
 

In de laatste PeellandKoerier is per abuis een foutief bericht vermeld betreft de 

studiemiddagen. Hieronder volgt een nieuw bericht: 
 

Maandagmiddag 6 februari is een studiemiddag voor de kleutergroepen,  

de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze middag wel school. 
 

Donderdag 9 februari is een studiemiddag voor de groep 3 t/m 8. 

De kleuters hebben deze middag wel school,  

leerlingen van groep 3 t/8 zijn vanaf 12.30 uur vrij. 
 

 

Start aanpak schoolplein 
 

Het gaat dan eindelijk beginnen, het schoolplein wordt onder handen genomen en de start is op 4 februari.  

Nout Panken zal met ons een workshop gaan doen dat er als volgt uitziet: 
 

Zaterdag 4 februari beginnen we om 10.00 uur met een kopje koffie of thee en om 10.30 uur begint het programma: 
- uitleg betreffende regelgeving maken speeltoestellen 

- uitleg in buitenomgeving, waarom de speeltoestellen zijn afgekeurd 

- bespreken van herinrichtingsplan zandbak en ruimte onder de bomen (plein groep 3 t/m 8) 

- start maken met eerste zaken om het plein te verbeteren (aan de kant van groep 3 t/m 8) 

Het idee is om rond lunchtijd samen een soepje te eten, vraag is wie er een lekkere pan met soep kan maken 

(reageren naar info@vrijeschoolpeelland.nl).  

We hopen op jullie medewerking in deze, alle collega’s zijn ook uitgenodigd. Je kan je opgeven op hetzelfde email 

adres als hierboven vermeld staat.  

Op 3 februari zal ik doorgeven hoeveel mensen er komen, zodat de verwachting voor een ieder duidelijk is.  

Fijn als we dit samen op kunnen pakken. Hopelijk tot snel weer.  
 

Met vriendelijke groet, 

Guido Torenbeek, schoolleider Vrije School Peelland 
 
 

Vandaag is het verzoek de deur uitgedaan (Bij TÜV) om de huisjes op het schoolplein (bij de kleuters) zo spoedig 

mogelijk te laten keuren.  
 

Guido Torenbeek, schoolleider Vrije School Peelland 
 

Peellandkoerier  
 

nr. 18 – 26 januari 2023 
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Carnaval wat en hoe  
 

groep 3 t/m 8 Circus Peelland  

 
Traditioneel wordt het Carnavalsfeest voor de grotere kinderen gevierd met circus Peelland! Zo ook dit jaar!  

Op vrijdag 17 februari is het zover! De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan met hun klas een leuk optreden 

verzorgen in het circus!   

  

Ouders die willen komen optreden zijn natuurlijk ook van harte welkom om zich aan te melden bij één van de 

organisatoren, meester Ronnie of meester Martijn!  

  
Alle kinderen komen deze dag verkleed op school. Wij vragen om carnavalskleding te kiezen die past bij de 

leeftijdsfase en die geen agressieve stemming oproept (dus geen maskers, soldaten- en gevechtspakken, spuitbussen 

en pistolen).  

   
Lekker eten en drinken wordt deze dag door school geregeld.  

Confetti en serpentines zijn niet toegestaan in en om de school!  
   
Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit!  

     
Kleuters  

 

Met de kleuters vieren we carnaval in de eigen klassen, volgens ons gewone dagritme. We dansen en spelen en we 

gaan lekker pannenkoeken eten en sap drinken. Er hoeft dus geen brood en drinken meegebracht te worden.  

   
De kinderen mogen verkleed op school komen. Kies verkleedkleren die passen bij de leeftijdsfase van de kinderen, 

zoals sprookjes, ambachten, boerderij, natuur.   
Schmink is leuk, maar gebruik het beperkt: rode lipjes, een gekleurde neus/ wang, etc, maar geen hele gezichten 

schminken.  

   
Denken jullie eraan dat we ook buitenspelen: zorg dat over de verkleedkleren de jas nog aan kan!  

   
Attributen als maskers, spuitbussen, pistolen, geweren (en andere dingen die agressie oproepen), en confetti/ 

serpentines niet in en om de school!     
 
 

 



 

 
 

 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen 
 

We werken met een zgn. spaarsysteem. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt 

per kind per jaar € 10 door de ouders gespaard. 
Over de totale basisschoolperiode wordt dat dus 6 x 10 = € 60 per kind. 
De uitgave per jaar is echter verschillend. In de lagere klassen besteden we een 

lager bedrag aan schoolreisjes. In de hogere klassen zijn de schoolreisjes en 
kampen een stuk duurder. U spaart dus eigenlijk voor een duurdere uitgave in de 

hogere klassen. Veel ouders vinden het namelijk niet prettig om in de hogere 

klassen in één keer een hogere uitgave te doen. Vandaar het spaarsysteem.  
 

Hoe wordt het geld geïnd? 
Uw kind krijgt komende week een envelop, met zijn/haar naam erop, mee naar 

huis met het verzoek daar de 10 euro in te doen en dichtgeplakt aan de 

groepsleerkracht van uw kind af te geven op maandag 6 februari a.s.  
 

 
 

 

 

Reservekleding voor kleuters 
 

De mand met reservekleding is weer mooi gevuld.  
 

Hartelijk dank namens de kleuterjuffen. 

 

 
 

 
 

 

 

Van wie zijn deze kinderfietsen? 

 

In de fietsenstalling staan al een lange tijd 3 kinderfietsjes, zie de foto. 

 

Willen diegene van wie de fietsjes zijn deze meenemen a.u.b. 

 

We laten ze staan tot aan de carnavalsvakantie, daarna verwijderen we ze uit ze 

fietsenstalling. 
 

 

 


