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FREIdag
vrijdag 23 november 2018

Jarigen deze week
24 nov - Zeno (Stokrozen)
24 nov - Joor (Stokrozen)
25 nov - Tijn (Krokussen)
25 nov - Julian (Platanen)
25 nov - Marit (Hazelaars)

25 nov - Björn (Goudsbloemen) 28 nov - Fiene (Beuken)
26 nov - Olaf (Tulpen)
28 nov - Helle (Beuken)
26 nov - Jago (Krokussen)
28 nov - Meis (Stokrozen)
27 nov - Sky (Violen)
29 nov - Lou (Klavertjes)

Afwezigheid Joke
De afgelopen periode ben ik niet op school geweest i.v.m. mijn operatie en de nabehandelingen.
Ik was sinds september gestart met re-integratie. Het was weer prettig om op school mijn
werkzaamheden op te bouwen en de enthousiaste kinderen, de collega's en ouders weer te
ontmoeten.
Jammer genoeg ben ik in de herfstvakantie door mijn rug gegaan en blijk ik een verzakking in
een wervel te hebben. Hier word ik nu voor behandeld. Het één en ander betekent dat de reintegratie vertraging op loopt.
Af en toe zal ik op school te zien zijn en hoop ik jullie tegen te komen.
Els zal met ondersteuning van het team mijn werkzaamheden voortzetten.
Groetjes, Joke

Pietengym
Maandag 3 december wordt er voor alle leerlingen van de groepen 3
t/m 8 pietengym georganiseerd. Tijdens deze gymles doen we
verschillende activiteiten om de kinderen klaar te stomen tot echte
hulppieten.
U mag uw zoon/ dochter op 3 december verkleed naar school laten
komen.
Met sportieve groet,
Frank Wijnands
Docent bewegingsonderwijs Freinetschool Delft

Schoen zetten
Op donderdag 29 november mogen de kinderen op de Hugo en de Margriet
hun schoen zetten. Neem dus een extra laarsje, schoen of klomp mee naar
school!

Contact

Andere mailadressen

Telefoonnummer alle locaties: 015 213 2674

M.R.

mr@freinetschooldelft.nl

Els Slats

libel@freinetschooldelft.nl

Joke Bouma

margriet@freinetschooldelft.nl

Stichting Freinet
Ouders Delft

freinetouders
@freinetschooldelft.nl

Schooladministratie

a.denos@freinetschooldelft.nl

Stichting Overblijven en Melkplan

overblijven
@freinetschooldelft.nl

Schoolvakanties, 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
alle kinderen 's middags vrij
dinsdag 15 januari
studiedag
donderdag 16 mei
studiedag
woensdag 26 juni
studiedag
vrijdag 19 juli
margedag
Schoolvakanties 2018/2019
kerstvakantie
ma 24-12-'18 t/m vr 04-01-'19
voorjaarsvakantie
ma 25-02-'19 t/m vr 01-03-'19
paasweekend
vr 19-04-'19 en ma 22-04-'19
meivakantie
ma 22-04-'19 t/m vr 03-05-'19
Hemelvaart
do 30-05-'19 en vr 31-05-'19
Pinksteren
ma 10-06-'19
zomervakantie
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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