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Niemand doet graag dingen waarbij hij niet persoonlijk
betrokken is en waarvan hem de zinvolheid en de
betekenis ontgaat.
Célestine Freinet

27 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:
-

Nieuwe website Vereniging Freinet Pedagogiek
Nieuw boek: de schoolkrant
Sinterklaas op de Libel – reminder

De kunstwerken in deze Freidag zijn
van de Irissen en de Anemonen.

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Nieuwe website Vereniging Freinet Pedagogiek
De vereniging voor Freinet Pedagogiek heeft een vernieuwde website:
https://www.freinetvereniging.eu/nl/
Neem eens een kijkje naar de achtergronden van onze vereniging.
René

Nieuw boek: de Schoolkrant
De Schoolkrant
(vertaling C. Freinet: Le Journal scolaire, 1967)
Afgelopen maanden is er door Rouke Broersma hard gewerkt aan de
vertaling van Freinets boek over de schoolkrant. De schoolkrant is in de visie
van Freinet een wezenlijk middel om het schrijven van vrije teksten zinvol
en betekenisvol te laten zijn. Je schrijft om gelezen te worden! In het boek
licht Freinet toe hoe belangrijk het is kinderen de regie te geven over inhoud
en vormgeving. Het maken van eigen kranten motiveert de kinderen. Vooral
als er naast ouders, familieleden en buurt- of dorpsgenoten ook lezers zijn in correspondentieklassen.
Hoe dat proces verloopt beschrijft hij in dit boek. Het boek is een drieluik: 1-soorten kranten en hoe
maak je die, 2-de pedagogische en psychologische pluspunten van het maken van kranten en 3-de
waarde en organisatie van de schoolcorrespondentie.
Op onze school zie je de schoolkrant op verschillende manieren terugkomen. Zo zijn er de blogs per
groep (zie Schoudercom), hebben we de mooie Freispraak / Kinderspraak en maken kinderen vlogs en
blogs.

Het boek is te bestellen via de site van de vereniging en via www.levendleren.nl. Leden van de
vereniging krijgen het boek gratis thuisgestuurd.
René

Sinterklaas op de Libel – reminder
Vrijdag 4 december gaan wij het Sinterklaasfeest vieren in de klas. De kinderen zijn allemaal al druk
bezig met hun surprises, dus dat belooft een mooi feest te worden! Willen jullie eraan denken dat
kinderen hun surprise op donderdag 3 december al meenemen naar school? Graag in een dichte zak,
zodat het nog even een verrassing blijft wie wat heeft gemaakt.
Maaike

Kalender en vakanties
De actuele kalender is standaard te vinden op onze website:
https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/kalender
Daar vindt u ook het overzicht van vakanties en vrije dagen.

