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FREIdag
vrijdag 6 december 2018

Jarigen deze week
10 dec - Bette (Krokussen)
12 dec - Noèmie (Beuken)
12 dec - Floris (Krokussen)
13 dec - Nina (Linden)
13 dec - Faye (Narcissen)

Kinderen ophalen 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

Feestmaand
Gisteren hebben wij met een gezellige dag de Sinterklaasperiode afgesloten. Op woensdag 19
december wordt op alle locaties kerst gevierd. Meer informatie volgt nog, maar de feestkleding
kan alvast gepast worden!

5 December op de Libel
Ook op de Libel was het groot feest op 5 december. Groep 5 en
6 gingen in de ochtend nog even naar de Hugo om de Sint
binnen te halen, daarna stond de dag op de Libel in het teken
van surprises en gedichten! Wat een mooie creaties kwamen er
weer langs. En ja, ook de surprisepieten gaan mee met de tijd.
Zo werden er naast prachtige ballen, basket- en voetbalveldjes,
hamsterkooien en pinata’s ook nerfs en Fortnite figuren
gemaakt. We hebben genoten!

Kerstmarkt Libel
Ook dit jaar organiseert de Libel een kerstmarkt voor het goede doel. Dit zal op woensdag 19
december zijn. De leerlingen verkopen dan zelfgemaakte spullen om zo veel mogelijk geld op te
halen. Het goede doel dat dit jaar door de leerlingen gekozen is de dierenambulance. Zij zijn
afhankelijk van giften, dus kunnen onze hulp goed gebruiken!

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.

Verzonden met

© Anton Vanhoucke

