
 

 

                        Mededelingen van de Vrije School Peelland  

                               

Agenda:   maandag 6 februari – vrijdag 10 februari 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Studiemiddag 

kleuters 

 

  Studiemiddag groep 3 t/m 8  
(kinderen gr. 3 t/m 8 zijn vanaf  

12.30 uur vrij) 

 

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

maandag 13 februari – vrijdag 17 februari maandag 20 februari – vrijdag 24 februari 

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

 

 

 

Start aanpak schoolplein 
 

Het gaat dan eindelijk beginnen, het schoolplein wordt onder handen genomen en de start is a.s. zaterdag, 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 

 
 

Beste ouders, 
 

Er gebeurt op dit moment veel omtrent het schoolplein. Ten eerste wil ik aangeven dat Dennis Verheijen heeft 

aangeboden om aanspreekpunt te blijven voor het schoolplein en de verbetering daarvan, erg fijn, zeker aangezien 

ikzelf over 2 weken weg ben. Voor aanstaande zaterdag zijn er tot nu toe enkele ouders die zich opgegeven hebben 

en ondertussen heb ik al broodjes besteld voor de lunch op die dag. We kunnen nog wel enkele ouders gebruiken om 

dit tot een succes te maken (de lunch maar vooral het schoolplein). 

Ten tweede ben ik druk in de weer met het bedrijf dat onze speeltoestellen (met name de huisjes op kleuterplein) kan 

komen keuren. Daar zitten nog al wat haken en ogen aan. ‘Even komen keuren’ zit er helaas niet in. Omdat het 
zelfbouw is ontbreken essentiële zaken, zoals installateur gegevens, certificaten, toegepaste normen, risicoanalyse, 

architecten tekeningen, inspectievoorschriften etc. Ik doe er alles aan om het te laten keuren, echter wordt er wel 

meer gevraagd dan vooraf ingeschat. Er ligt al een advies vanuit de staf, daar kom ik wellicht komende week op terug.  
 

Met vriendelijke groet, 

Guido Torenbeek, schoolleider Vrije School Peelland 
 

Peellandkoerier  
 

nr. 19 – 2 februari 2023 
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Bereikbaarheid maandagochtend 
 

Op maandag openen de leraren en ondersteunend personeel de dag gezamenlijk in 

de lerarenkamer met een korte briefing.  

Dat betekent dat wij van 8.00 tot 8.15 uur nog niet telefonisch bereikbaar zijn.  

U kunt altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Graag hiervoor uw begrip. 
 

 

 

 

Bijdrage voor schoolreisjes, kampen 
 

Uw kind krijgt vandaag of morgen een envelop, met zijn/haar naam erop, mee  

naar huis met het verzoek daar 10 euro (bijdrage schoolreisjes, kampen) in te  

doen en dichtgeplakt aan de groepsleerkracht van uw kind af te geven op  

maandag 6 februari a.s.  

 

 

Carnaval waarom   

Het carnavalsfeest wordt al eeuwen lang in het zuiden van het land gevierd. Ook over de grenzen, in Duitsland en 

België viert men uitbundig carnaval. Over de oorsprong en benaming van het feest gaan allerlei theorieën. Eigenlijk 

weet men het niet precies.   
  

In vele culturen vinden we feesten terug die lijken op ons huidige carnavalsfeest. Bijvoorbeeld bij de Romeinen. 

De Romeinen vierden in de periode 21 december- 21 maart een aantal feesten. Belangrijk was het feest van 

de saturnaliën dat veel overeenkomsten met het hedendaagse carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest 
veel meer vrijheid en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er waren verder drink- en 

eetgelagen, vermommingen en optochten door de straten. Er was een figuur die vergelijkbaar was met onze Prins 

Carnaval.  

   
Er is in de loop van al die eeuwen vaak geprobeerd het feest een halt toe 

te roepen. De uitbundigheid van het gewone volk moest aan banden 

worden gelegd. Carnaval is een feest waar maatschappelijke rollen werden 

omgedraaid en normen over gewenst gedrag werden opgeschort.  

Maar carnaval was voor alles een eetfestijn. Op "vette dinsdag" voor de 

vasten werd al het vet dat er nog in huis was opgemaakt, voordat het zou 

gaan bederven.  

Het oorspronkelijke idee hierachter was dat alle weldadigheid de voorbode 

was van een goede oogst.   
   
Na carnaval begint een vastenperiode. De vastentijd tot Pasen. Veertig dagen (zondagen worden niet meegeteld); een 

tijd van bezinning treedt aan. In de wintertijd is het carnavalsfeest een uitspatting om de vastentijd goed in te kunnen 

gaan op weg naar de lente, naar het herboren leven.  

 
 

 

 

 

Wij verwelkomen 
 

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Joosje 

- Daan Brakels 
 

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

- Lorèn van den Hurk 
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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. 

 

 

 


