Weeknieuws Freinetschool Delft

Bekijk de webversie

FREIdag
vrijdag 14 december 2018

Jarigen deze week
15 dec - Luc (Violen)
17 dec - Luca (Zonnebloemen)
17 dec - Justus (Stokrozen)

17 dec - Vicco (Anjers)
18 dec - Jalissa (Goudsbloemen)
18 dec - Fien (Anemonen)

19 dec - Eva (Platanen)
19 dec - Senna (Krokussen)
20 dec - Mik (Goudsbloemen)

Volgende week 19 december: kerstfeest!

Kerstfeest op de Libel
Op woensdag 19 december wordt kerst gevierd op de Libel.
De kinderen houden ’s morgens een kerstmarkt met zelfgemaakte kerstspullen. De opbrengst
van de markt gaat geheel naar de Dierenambulance.
’s Avonds is er een Kerstdiner. Het is geen uitgebreid diner met verschillende gangen, maar
lekker eten van kleine hapjes die de kinderen zelf hebben mee genomen.
Na het diner gaan alle kinderen naar de Huug, om te kijken en luisteren naar een Kerstmusical.
Deze musical wordt opgevoerd door ouders van school en kinderen uit groep 8.
Ook is er een kerstkoor en een orkest gevormd door kinderen van onze school.
Na de musical gaan de kinderen naar huis en komen vrijdag nog een ochtend naar school, om
daarna lekker kerstvakantie te hebben.

Kerstfeest op de Hugo
Op woensdagavond 19 december vieren wij op school het Kerstfeest.
Hieronder staat een aantal handige weetjes.
17.15 uur: de deur gaat open.
De kinderen komen met hun hapjes in de klas.
17.30 uur: De kerstmusical.
De kinderen gaan vanaf 17.30 uur met hun hele klas naar de grote gymzaal. Daar kijken we naar
de kerstmusical, die wordt uitgevoerd door ouders en leerkrachten.
Jammer genoeg kunnen de ouders hierbij niet aanwezig zijn.
Na afloop gaan we terug naar de klas voor de hapjes, die door de ouders zijn klaargemaakt.
18.45 uur: Glühwein.
Vanaf 18.45 uur kunnen de ouders op het schoolplein een glaasje alcoholvrije glühwein drinken
onder het genot van kerstklanken! Ouderwets gezellig!
Om 19.00 uur kunnen jullie je kind(eren) ophalen in de klas.
Hapjes en drankjes:
Op het mededelingenbord van elke groep hangt een lijst, waarop je kunt aangeven welk hapje je
wilt maken. Bovenaan de lijst staat vermeld hoeveel kinderen er in de groep zitten en met welke
allergieën er mogelijk rekening gehouden kan worden.
Allergische kinderen:
Het eten en drinken tijdens het kerstfeest is altijd spannend en daarom moet hier goed aandacht
aan worden besteed. Overleg met de leerkracht van de groep, wat verstandig zou zijn: zelf eten
meenemen? Wel / niet eten van de meegebrachte hapjes?

Kerstfeest op de Margriet
Lieve Platanen, Beuken, Hazelaars, en Linden
We nodigen jullie uit om woensdag 19 december het kerstfeest te komen vieren in ons mooie
schooltheater.
Jullie worden om 17.00 uur verwacht met een lampion.
Na het zingen op het plein krijgen jullie lekkere kersthapjes en drankjes in de klassenfoyer van de
Hazelaars, Beuken, Platanen of Linden.
Om 18.15 uur luidt de theater gong en gaan jullie naar de grote theaterzaal genieten van de
musical: DE GESTOLEN KERSTBOOM.
Jullie ouders kunnen om 19.00 uur samen met jullie naar de kerstband luisteren. (dansen,
swingen mag ook !)
Kom in je favoriete kerstkleding en geniet van een gezellig kerstfeest op school!

Ophalen van de Libel
Beste ouders van de Libel,
Wij hebben voor de school maar een klein stukje waar u kunt wachten op uw kinderen en het is
daar na school heel druk.
Wij willen u vragen of u en uw kinderen niet op die straat willen gaan staan. Soms staan er
mensen dwars over de straat of midden op de weg. Dit maakt dat er niemand meer langs kan
komen.
Wij willen u vragen om op de stoep te gaan staan met uw fiets en zodra u uw kind bent
tegengekomen meteen te vertrekken.
Ook willen we vragen om niet op de fiets te komen als dat niet hoeft, u kunt ook uw fiets op de
stoep van de Hugo de Grootstraat zetten.
Ook is het niet wenselijk om het fietsenhok in te gaan. Op het plein zelf wachten kan natuurlijk
wel!
Groeten van de Leerlingenraad

Volgende week vrijdag 's middags vrij
Let op: volgende week vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00
uur vrij. Daarna begint de kerstvakantie!

Contact

Andere mailadressen

Telefoonnummer alle locaties: 015 213 2674

M.R.

mr@freinetschooldelft.nl

Els Slats

libel@freinetschooldelft.nl

Stichting Freinet
Ouders Delft

freinetouders
@freinetschooldelft.nl

Joke Bouma

margriet@freinetschooldelft.nl

Schooladministratie a.denos@freinetschooldelft.nl

Stichting Overblijven en overblijven
Melkplan
@freinetschooldelft.nl

Vakanties, studiedagen en andere vrije dagen
Onderstaande vakantiedata zijn overgenomen van de website van Librijn en opgesteld door het
bestuur van het stadsgewest Haaglanden.

Studiedagen en andere vrije dagen
vrijdag 21 december
dinsdag 15 januari
donderdag 16 mei
woensdag 26 juni
vrijdag 19 juli

alle kinderen 's middags vrij
studiedag
studiedag
studiedag
margedag

Vakanties 2018/2019
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasweekend
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

ma 24-12-'18 t/m vr 04-01-'19
ma 25-02-'19 t/m vr 01-03-'19
vr 19-04-'19 en ma 22-04-'19
ma 22-04-'19 t/m vr 03-05-'19
do 30-05-'19 en vr 31-05-'19
ma 10-06-'19
ma 22-07-'19 t/m vr 30-08-'19

Vakanties voor volgende schooljaren zijn terug te vinden op onze website.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u de FREIdag niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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