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De democratie van morgen wordt voorbereid door de
democratie op school. Een autoritair schoolregiem kan
nooit bijdragen aan de vorming van democratische burgers.
Célestine Freinet

13 november 2020

Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft,
Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien
we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze
website www.freinetschooldelft.nl.
In deze Freidag komt aan de orde:
-

Sinterklaas Hugo en Libel
Schrijver op bezoek bij de Goudsbloemen

Onderaan treft u nog de kalender en het overzicht met vakanties en vrije dagen.

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Sinterklaas Hugo en Libel
Sinterklaas Hugo
Op vrijdag 4 december vieren we op de Freinetschool het sinterklaasfeest. Gezien de
coronasituatie heeft deze dag dit jaar een iets andere invulling dan gebruikelijk. Desalniettemin belooft
het weer een heel gezellig feest te worden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat Sint en zijn pieten ons
kunnen komen bezoeken op school. Mocht dit de komende weken toch veranderen, dan volgt hierover
een bericht.
Hoe ziet deze dag er globaal uit?
- De kinderen kunnen op de normale tijd naar school worden gebracht en komen zelf naar de klas.
Iedereen die dat leuk vindt, mag natuurlijk verkleed komen!
- De klassen bezoeken beurtelings Sint en zijn pieten in de grote gymzaal. Daarnaast worden in de eigen
klas spelletjes gedaan.
- Alle kinderen krijgen van Sint een eigen zakje met strooigoed. Verzoek aan ouders met een kind met
een allergie, om dit door te geven aan de leerkracht en voor dit kind een eigen zakje met lekkers mee
te geven.
- Alle kinderen nemen zoals gewoonlijk een tienuurtje mee naar school (drinken + fruit/brood).
- Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en kunnen de kinderen worden opgehaald.
- Gezien het coronavirus zullen er helaas geen hulpouders aanwezig zijn in de school deze ochtend.
Wij verheugen ons enorm op deze dag. Jullie ook?
Sinterklaas Libel
Ook op de Libel wordt natuurlijk een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. Dat doen we op twee
momenten:
- Op vrijdag 27 november wordt er in de klas een groepscadeau uitgepakt. Over hun wensen zijn de
kinderen al druk aan het nadenken.
- Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest in de klas. De groepen van de Libel vieren dit
feest in de vorm van surprises. De kinderen kopen een cadeautje voor het kind dat ze getrokken
hebben. Het is de bedoeling dat dit cadeautje wordt verpakt in een surprise met een gedicht (graag
zonder bederfelijke waar!).
- Voor deze ochtend nemen de kinderen zoals gewoonlijk een tienuurtje mee naar school. Ook op de
Libel zorgen we per kind voor een voorverpakt zakje strooigoed. De kinderen zijn 's middags vrij.
- De surprises worden op donderdag 3 december alvast mee naar school genomen in een dichte plastic
zak. Zo zorgen we ervoor dat het nog even een verrassing blijft wie welke surprise heeft gemaakt.
Wij kijken weer uit naar alle mooie surprises en hopen er een gezellige dag van te maken!
Tessa

Schrijver op
Goudsbloemen

bezoek

bij

de

Vandaag (9 november) kregen we schrijver Ruben Prins op
bezoek, vanwege de schoolschrijvermaand. De afgelopen
weken hebben de kinderen al veel lessen gehad, met dit bezoek
is de maand afgerond. Het was ontzettend leuk! Tom schreef er
zijn tekst over:

9-11-2020 school schrijvermaand
er is een school schijver in onze klas geweest en we moesten
onze eigen uitvinding tekenen. en tussendoor had
de school schijver een verhaal voorgelezen. en
tussendoor toen zei hij wat we moesten
tekenen. en hij zei als eerst dat we
een doos moesten tekenen.
Luca

Kalender
De volledige kalender is standaard te vinden op onze website.
4 november 2020
20.00 uur redactievergadering Freispraak
11 november 2020
19.30 uur MR
12 november 2020
start Swim to Play tweede groep
20.00 uur overblijfcommissie
17 november 2020
20.00 uur Activiteitencommissie
26 november 2020
schoen zetten op Hugo en Margriet
4 december 2020
Sinterklaasviering
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
8 december 2020
20.00 uur Activiteitencommissie
10 december 2020
Swim to Play met kleding zwemmen
16 december 2020
kerstviering Hugo, Margriet en Libel
17 december 2020
kerstmarkt Libel
18 december 2020
12.00 uur leerlingen vrij
22 december 2020 t/m 1 januari 2021
Kerstvakantie

Vakanties
Het overzicht is ook standaard te vinden op onze website.
Vakantieregeling 2019-2020

Openbaar primair onderwijs Delft en Rijswijk
eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

ma 19-10-2020

vr

23-10-2020

Kerstvakantie

ma 21-12-2020

vr

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

ma 22-02-2021

vr

26-02-2021

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag vr

2-04-2021

ma 5-04-2021

Meivakantie

ma 26-04-2021

vr

07-05-2021

Hemelvaartsdag

do

vr

14-05-2021

Tweede Pinksterdag

ma 24-05-201

ma 24-05-2021

Zomervakantie

ma 19-07-2021

vr

13-05-2021

Studiedagen en margedagen 2020-2021
leerkrachten hebben studie, de leerlingen hebben vrij
Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 4 januari 2021
Donderdag 4 maart 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Woensdag 23 juni 2021
middag vrij:

4 december 2020
18 december 2020

margedag:

16 juli 2021

27-08-2021

