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Dwang werkt verlammend. Veeleisende maar zelfgekozen
bezigheden geven meer voldoening dan eenvoudige maar
opgedrongen activiteiten.
Célestine Freinet

20 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:
-

Bezoek aan scholen voor Voortgezet Onderwijs
Sint op de Margriet
Kerstversiering
Speciale Freidag over Corona
Freinetschool Delft: de vlog

Onderaan treft u nog de kalender en het overzicht met vakanties en vrije dagen.
Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

De kleurenfoto’s in deze Freidag zijn van de Pietendrukkerij op De
Margriet.

Bezoek aan scholen voor Voortgezet Onderwijs
Voor de ouders van de schoolverlaters
De leerkrachten van de groepen 7/8 en 8 krijgen terecht steeds meer vragen van ouders of we de VOscholen gaan bezoeken. Helaas is dit vanwege COVID-19 voorlopig niet het geval. Wel kunnen ouders
hun kind opgeven voor lesjesochtenden of -middagen. Dit is dus individueel en moeten ouders zelf
regelen (inschrijven) bij de school voor Voortgezet Onderwijs. Op de websites van de scholen kun je
de juiste informatie hierover vinden. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk om dit voor ieder uit de
groep te regelen.
Willen jullie, zodra jullie kind is opgegeven voor zo’n lesjesochtend of –middag, het even aan de
leerkrachten laten weten?
Bedankt alvast en succes met de keuzes!
Peter, Sandy en Caroline

Sint op de Margriet
Beste ouders van de Margriet.
Op vrijdag ochtend 4 december wordt op de
Margriet Sinterklaas gevierd. Dit jaar anders dan
andere jaren i.v.m. Corona.
De Sint en 2 Pieten komen bij ons op bezoek in het
speellokaal. Alle groepen mogen er om de beurt op
bezoek; ze krijgen daar iets voorverpakt lekkers. Wij
vragen de ouders met kinderen, die een allergie
hebben, zelf iets lekkers mee te geven aan hun kind.
Daarna gaan ze in de klas hun lekkers en zelf
meegebrachte tussendoortje op eten.
In de eigen groep kunnen spelletjes gedaan worden. Bij lekker weer wordt er ook buiten gespeeld.
Rond een uur of 11 krijgt elke groep van de Pieten een klassencadeau en om 11.30 worden Sint en
Pieten uitgezwaaid.
Daarna kunnen de kinderen op de gebruikelijke tijd opgehaald worden.
Wij hebben zin in dit feestje!
P.s. Willen de ouders in de week van 23 november de kinderen een oude schoen mee geven naar
school? Die wordt dan donderdag gezet in de groep.
Ank

Kerstversiering
Wij zijn op zoek naar extra kerstversiering voor alledrie de locaties om de klassen wat extra te
versieren. Heb je thuis nog onbreekbare kerstversiering die niet meer gebruikt wordt, dan zou je ons
daar blij mee kunnen maken. De versiering kan ingeleverd worden op alledrie de locaties.
Tessa

Speciale Freidag over Corona
Aanstaande maandag verschijnt een extra Freidag over Corona. Omdat Corona nog een tijd ‘er zal zijn’
hebben we voor vijf mogelijke scenario’s beschreven hoe we daar op reageren. Dit geeft duidelijkheid
voor u als ouders en ook voor de teamleden. We hebben het dan over scenario’s als een leerkracht die
zich moet laten testen en dan een dag niet op school is en een leerkracht die 10 dagen in quarantaine
moet.
Met het kaderteam, de teamleden en de MR hebben we dit document doorgenomen. De MR heeft er
inmiddels mee ingestemd. Maandag krijgt u van mij via die Freidag het overzicht.
Verder zal er in die Freidag nog specifiek aandacht gevraagd worden voor een aantal maatregelen
rondom Corona die we hebben getroffen als Freinetschool.
René

Freinetschool Delft: de vlog
Vandaag is er een start gemaakt met het maken
van een vlog / video die we op onze website gaan
plaatsen. De kinderen van de Waterlelies maken
deze video onder leiding van Bart Kuntz. Ze zullen
de komende tijd door heel de school zichtbaar zijn
omdat er interviews afgenomen gaan worden en
‘beelden worden geschoten’. Deze vlog geeft
ouders die op zoek zijn naar een school een indruk
van onze Freinetschool. We checken goed welke
kinderen in beeld mogen en welke niet.
Met de vlog willen we elkaar ook inspireren om
vaker te vloggen / video’s te maken.
René

● 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 2020-2021

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

