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Jarigen deze week
22 dec - Josefien (Irisen)
27 dec - Émilie (Klavertjes)
27 dec - Iris (Anjers)
29 dec - Tobias (Anjers)
29 dec - Hidde (Anjers)
30 dec - Lot (Linden)
30 dec - Roos (Linden)
31 dec - Lika (Linden)
31 dec - Eline (Anemonen)
3 jan - Boaz (Krokussen)
3 jan - Kasper (Klavertjes)
4 jan - Lucas (Tulpen)
5 jan - Laura (Narcissen)
6 jan - Sam (Madelieven)
7 jan - Anaïs (Anemonen)
7 jan - Fae (Platanen)
7 jan - Merle (Stokrozen)
9 jan - Elisa (Krokussen)

Afscheid Aike
Vandaag was de laatste werkdag van Aike. De Anemonen hebben
afscheid van hem genomen, het was een gezellige dag met een
pubquiz en een leuke film.
Nu mag Aike van zijn welverdiende pensioen gaan genieten!

Kerstfeest
Het kerstfeest was weer een grandioos succes. Er waren heerlijke hapjes in de klassen. Het
toneelstuk was voor de bovenbouw dit jaar voor het eerst. De kinderen hebben ervan genoten.
Ook de ouders hebben zich vermaakt op het plein onder het genot van een glaasje glühwein.
Ouders bedankt voor jullie hulp!

Nieuwjaarsgala
Op donderdag 10 januari vindt voor het eerst het Nieuwjaarsgala
plaats voor de leerlingen van de Libel en de groep 5 leerlingen
van de Stokrozen.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn de leerlingen van groep 5 en 6
uitgenodigd en van 19.30 uur tot 20.30 uur de leerlingen van
groep 7 en 8. De feestoutfits kunnen dus vast uitgezocht worden!
Ook DJ Raymond is weer van de partij.
De leerlingen moeten op de Hugo worden opgehaald.

Kerstmarkt
Op de Libel wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd voor het goede doel. Dit jaar gaat de
opbrengst naar de Dierenbescherming.
We hebben €1497,18 opgehaald!

First Lego League groot
succes
Op zaterdag 15 december was de Freinetschool met
twee teams van de Libel aanwezig op de First Lego
League in het Science Centre. Ruim 28 teams lieten
hier hun zelf geprogrammeerde robot een parcours
rijden.
Het thema dit jaar was “into orbit”. De kinderen
kregen de vraag voorgelegd om een oplossing te
bedenken voor een probleem die kan voorkomen in
de ruimte. Ieder team moest een presentatie geven
over hun project en aan de technische jury alle ins en
outs van hun robot vertellen. De onderlinge
samenwerking van ieder team werd ook beoordeeld.
Het team Freinetschool 1 heeft de eerste prijs
behaald voor de meest innovatieve oplossing. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie! De
kinderen van het team Krokopro’s deden voor het eerst mee en hebben het ook heel goed
gedaan.
Vanaf deze plaats willen wij de begeleiding van de teams hartelijk bedanken voor hun tijd en
inzet om de First Lego League tot een succes te maken.
Link naar artikel in de krant:
https://www.ad.nl/delft/kinderen-bouwen-robots-van-lego-voor-grote-wedstrijd~a40e7a05/

Ophalen van kinderen bij 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
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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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