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Jarigen deze week
1 dec - Thijs (Violen)
2 dec - Julian (Narcissen)
3 dec - Rinke (Krokussen)

4 dec - Jeva (Violen)
5 dec - Jesse (Beuken)
6 dec - Suus (Linden)

6 dec - Pim (Stokrozen)
6 dec - Joona (Anjers)
6 dec - Sverre (Linden)

Fietsenstalling Libel
Het is een enorme drukte in de fietsenstalling op de Libel, veel fietsen in een beperkte ruimte!
De school is bezig met het aanschaffen van nieuwe fietsenrekken, waarin de brede banden van
de huidige moderne fietsen passen. De fietsen kunnen dan netjes in de nietjes gestald worden.
Nu staan deze schots en scheef tussen de rekken in.
We willen aan jullie ouders vragen om de bakken en kistjes voorop de fietsen (wel heel leuk en
hip), naar school eraf te halen. De fietsen nemen nu zeker twee plaatsen in beslag.
Ook is het wenselijk dat de kinderen die dichtbij school wonen, lopend komen.
Op deze manier is er voldoende stallingsruimte, het zou toch zonde zijn als speelruimte
opgeofferd moet worden voor het vergroten van de stalling.
Met z’n allen komen we een heel eind, alvast bedankt voor jullie medewerking!

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

De Klavertjes in actie!
De Klavertjes zijn helemaal gek op Lego zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in de
Freidag.
Ze willen graag dat ook andere kinderen kunnen genieten van Lego daarom hebben ze
woensdag 21 november een markt georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan een goed
doel, namelijk: ”Draag een bouwsteentje bij”
Ze hebben €95,- opgehaald door eigen knutselwerkjes te verkopen en een lied te zingen met
eigen verzonnen tekst.
Van de opbrengst konden 25 polybags gekocht worden en deze gaan we doneren aan Michiel de
Ruijter. Hij gaat zorgen dat de polybags uitgedeeld worden aan kinderen die in de Sinterklaas
periode in het ziekenhuis liggen.
Suzanne en Christel zijn enorm trots op de Klaver-Kids & ouders die dit toch maar mooi voor
elkaar gebokst hebben.

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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