Weeknieuws Freinetschool Delft

Bekijk de webversie

FREIdag
vrijdag 18 januari 2019

Jarigen deze week
17 jan - Antonia (Platanen)
18 jan - Max (Platanen)

18 jan - Bram (Tulpen)
18 jan - Alexander (Tulpen)

19 jan - Bao Xing (Anemonen)
20 jan - Hugo (Boterbloemen)

Uitnodiging ouders
rondetafelgesprek
Dit jaar ronden we het schoolplan 2015-2019 af. Met het team
zijn wij nu bezig met het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan
2019-2023. Wij vinden het belangrijk dat jullie als ouders
betrokken worden.
Wat denken jullie wat jullie kinderen nodig hebben en wat is
belangrijk zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot
evenwichtige en zelfstandige volwassenen in de toekomstige
maatschappij. Hoe kunnen we dit vertalen in ons schoolplan
voor de komende vier jaren.
Om alvast een idee te krijgen van de trends binnen het onderwijs voor de komende jaren, kun je
eens kijken op de site van de Rijksoverheid.
Het rondetafelgesprek vindt plaats op dinsdag 29 januari om 8.30 uur op de Libel.
Mocht je willen deelnemen, dan graag aanmelden bij Els Slats via libel@freinetschooldelft.nl

Schooladvies
Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van groep 8 hun schooladvies. Met dit advies
kunnen zij worden ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs
De open dagen van de VO scholen zijn al begonnen, kijk op de website van de verschillende
scholen wanneer er een open dag is.

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
donderdag 16 mei
woensdag 26 juni
vrijdag 19 juli

studiedag
studiedag
margedag

Vakanties 2018/2019
voorjaarsvakantie
paasweekend
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

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
© Anton Vanhoucke

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.

Verzonden met

