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Wat ons betovert en inspireert is nooit het verleden, hoe
rijk dat ook mag zijn geweest, maar de toekomst die
creaties, avontuur en leven in petto heeft.

11 december 2020

De school is geen halte. Zij is de weg naar nieuwe
veroveringen in het verschiet. Op naar morgen!
Célestine Freinet

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:
-

-

Personele zaken
o Vervanging Maaike – welkom Milan
o Madelieven en Violen
o Anita komt langs
Geen ouders op school
Kerstviering op de Freinetschool
Vrijgevige kerstgedachte in onze buurt
Biebouders gezocht
Kerstmarkt Libel – twee goede doelen
Sparen voor de schoolbieb

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

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Personele zaken
Zonnebloemen: vervanging Maaike – welkom Milan!
Maaike gaat tussen de kerst- en meivakantie met
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ze zal vervangen worden in
die periode. Een naam kunnen we u hierbij al geven: Milan.
Milan Obdeijn heeft bestuurskunde gestudeerd en gewerkt in
het bedrijfsleven. Later heeft hij gekozen voor het onderwijs.
Sinds een tijdje werkt hij voor zich zelf en verhuurt hij zich als
leerkracht. Kijk eens op www.leraardirect.nl
Zijn kracht ligt in het pedagogische en het opbouwen van een
goede relatie met de kinderen.
Hij heeft zin in het Freinetonderwijs!
Volgende week geven wij aan wie de andere leerkracht zal
worden voor deze groep. Mochten er bepaalde losse dagen zijn
die niet door de vervangers kunnen worden opgepakt, zullen Tessa en/of René deze dagen voor de
Zonnebloemen staan. Tessa zal de vervangers begeleiden.
Gerda en René
Heeft u vragen? Mail deze dan naar de directiemailbox in Schoudercom.

Madelieven en Violen / coaching, extra ondersteuning leerlingen
Volgende week woensdag verschijnt de Freispraak waarin ik meer zal vertellen over veranderingen
binnen de school, hoe we meer zorg en ondersteuning, differentiatie, enzovoort gaan bieden vanaf 1
januari. Er zal dan ook een extra Freidag verschijnen waarin aansluitend staat hoe de inzet van nieuwe
collega’s er uit komt te zien en hoe we vorm geven aan meer zorg en ondersteuning, differentiatie,
enzovoort.
Voor de Madelieven en de Violen betekent dit een verandering in de bezetting die we liever nu al met
u delen.
We hebben nu te weinig ondersteuning voor leerlingen en coaching/begeleiding van leerkrachten.
Er is hier een sterke behoefte aan binnen de school kreeg ik terug van ouders, leerlingen en
leerkrachten. Dit stuk gaat door Gerda ingevuld worden. Dat betekent dat zij vanaf januari niet meer
voor de Violen staat.
Er komt wel een bekend gezicht voor de groep: Malika. Zij is niet alleen een bekende voor de kinderen,
ze wil ook graag naar een groep 3. Dat betekent wel dat ze nu eerder dan gedacht (al in januari en niet
pas per augustus) overstapt. Uiteraard zullen Gerda en Suzanne M. haar met raad en daad bij staan.
De groep krijgt ook nog extra ondersteuning, daarover volgende week meer in de speciale Freidag.

Vanaf januari staat Malika op maandag, dinsdag en woensdag voor de Violen. Suzanne M. staat er op
donderdag en vrijdag voor.
Voor de Madelieven blijft Floor in de groep. Zij komt vanaf 1 januari officieel bij ons in dienst. In deze
groep blijven er dus twee bekende gezichten op het moment dat Malika aan de slag gaat in de Violen.
Welkom in het team Floor! Ook voor de kleutergroepen op de Hugo komt er extra ondersteuning, o.a.
van Gerda. Daarover meer in de extra Freidag volgende week woensdag. Floor zal er op maandag,
dinsdag en woensdag zijn. Maroesja blijft op donderdag en vrijdag de groep draaien.
We hebben gekozen voor bekende gezichten en daardoor zoveel mogelijk rust voor de kinderen met
deze oplossing.
René
Heeft u vragen? Mail deze dan naar de directiemailbox in Schoudercom.

Anita (Tulpen) komt langs
Met Anita gaat het beter. Zij komt volgende week donderdag eind van de middag langs in de klas. Ze
kijkt er naar uit de kinderen en collega’s weer te zien!
René

Geen ouders in school
Hoe graag we het ook zouden willen en we jullie echt missen in de school, is de maatregel “geen ouders
in de school” van nog steeds van kracht. Ouders mogen echt alleen de school in als er een afspraak
gemaakt is. Zouden jullie hier nog steeds rekening mee willen houden?
Tessa

Kerstviering Freinetschool
Dit jaar zullen wij het kerstfeest vieren op een andere manier dan jullie gewend zijn. Er is gekozen
voor een ontbijt. Op donderdag 17 december vindt het ontbijt plaats op de locatie Hugo en
Margriet. Op vrijdag 18 december volgt de locatie Libel.
Alle leerlingen nemen hun eigen ontbijt mee naar school in een trommeltje. Denk daarbij aan iets
hartigs, iets zoets en iets fruitigs. Ook willen wij graag dat alle leerlingen een LED (kerst) lampje
meenemen die ochtend, om op tafel te zetten.
In de klas is de tafel extra feestelijk gedekt. De Activiteitencommissie zorgt voor een pakje drinken
en iets lekkers (voorverpakt).Vergeet voor de donderdag niet dat de leerlingen ook een lunch mee

moeten nemen.
Ook de kerstmusical kan dit jaar geen doorgang vinden. De ouders die normaal de musical maken,
hebben dit jaar hun best gedaan op het maken van een kerstfilm. Deze film zal in alle klassen
bekeken worden.
Tessa

Vrijgevige kerstgedachte in onze buurt
Onderstaande jongens hebben contact met ons gezocht en hebben hun initiatief aan ons voorgelegd.
Daar werden we heel blij van! Wat een mooi en warm initiatief! Kortom, van harte aanbevolen.
Gerda en René

Beste buurtbewoners en ouders/verzorgers van kinderen van de Freinetschool,
Wij zijn 5 jongens van 23-27 jaar die aan de Schimmelpenninckstraat 24 wonen, recht tegenover de
Freinetschool aan de Loevesteinplaats 8.
Elke ochtend en middag hebben we veel plezier van de spelende kinderen en de reuring die het met
zich mee brengt.

Nu met Corona contact bemoeilijkt is geworden en er beperkingen zijn, komen wij met een initiatief
om iets te doen voor de buurt en in het bijzonder voor de leerlingen van de Freinetscholen.
Aangezien wij allemaal veel met muziek van doen hebben, gaan wij 22 december een inzamelactie
opzetten waarbij wij de buurt rondom de Freinetscholen afgaan en kerstliedjes zingen voor de deuren
van de bewoners om ze een hart onder de riem te steken voor de moeilijke periode die we met ons
allen hebben. Uiteraard houden we voldoende afstand om de 1,5 meter te waarborgen.
Vervolgens hebben de bewoners de mogelijkheid om een donatie te doen waarna ze een door ons
zelfgemaakte perenlikeur cadeau krijgen.
Het gehele bedrag van de opgehaalde donaties schenken we aan de activiteiten-commissie van de
school. Van het bedrag kunnen bijvoorbeeld instrumenten gekocht worden die kinderen ook buiten
school mogen gebruiken. Daarnaast bieden we aan om in overleg met de school muziekles van 1 uur
in de week te gaan geven. Dit kan zowel buiten- als binnenschools.
Lijkt het je leuk dat we op in de avond van 22 december bij jou langs komen? Geef het ons dan graag
door! pepevanherpen@gmail.com
Samen zijn we er voor de buurt en delen we de vrijgevige kerstgedachte!
Buurtelijke groetjes,
Quint, Lars, Joris, Mees en Pepe

Biebouders gezogt
Psssst.... jij, daar! Ja, jij! Heb jij iets te doen op maandag of vrijdag? Vind je goed leesonderwijs aan je
kind belangrijk? Dan kun je nu een bijdrage leveren in de schoolbieb samen met andere enthousiaste
ouders. We zoeken biebouders die de kinderen tijdens de biebdienst helpen met het uitzoeken van
een boek in de schoolbieb en de schoolbieb (digitaal) willen beheren. Niet alleen natuurlijk, want een
biebdienst draai je met twee ouders. Dat is niet alleen praktisch, maar ook heel gezellig. Wellicht weet
je al van je kinderen dat we versterking zoeken. Zij zijn onlangs thuis gekomen met een flyer
'Biebouders gezogt!' en hebben met hun klas ook een wensenlijstje opgegeven welke boeken zij graag
in de schoolbieb willen hebben.
Tanja Broere
En stuurt u mijn geen mailtje over de opzettelijke spelfouten. Die zijn bedoeld om uw aandacht te
vangen ☺.
René

Kerstmarkt Libel – twee goede doelen
Zoals jullie waarschijnlijk zelf al wel hebben gedacht, gaat de kerstmarkt op de Libel dit jaar niet
door. Toch willen wij als school wel aandacht besteden met onze leerlingen aan een goed doel. Dit
jaar is met de leerlingenraad ervoor gekozen om dit tweeledig te doen.
De eerste actie is dat er door alle leerlingen kerstkaarten worden gemaakt voor ouderen die zich
misschien wel eenzaam voelen in deze tijd.

Daarnaast willen wij ook geld ophalen voor een goed doel. Op onze locatie Hugo zit de tweeling
Luuk en Roos. Luuk heeft leukemie en moet hierdoor regelmatig naar het ziekenhuis en mist vaak
leuke activiteiten. Zijn zus Roos heeft voor hem een sponsoractie opgezet bij Stichting Make a Wish.
Zij heeft geld voor Luuk opgehaald door te zwemmen. Dit heeft zij inmiddels gedaan, maar het is
nog steeds mogelijk om haar actie te steunen. Hieronder de link naar haar actie met de
mogelijkheid om nog te doneren.
https://makeawishnederland.org/actie/1413/zwemmen-voor-make-a-wish-nederland
Tessa

Sparen voor de schoolbieb
In de periode van de Kinderboekenweek hebben jullie veel boeken aangeschaft en de bonnetjes op
school ingeleverd.. Van jullie bonnen hebben wij een cadeaubon van Paagman gekregen met het
fantastische bedrag van € 216.
Heel erg bedankt voor het meesparen!
Tessa

Kalender
De volledige kalender is standaard te vinden op onze website.
17 december 2020
kerstviering Hugo en Margriet
18 december 2020
kerstviering Libel
18 december 2020
12.00 uur leerlingen vrij
22 december 2020 t/m 1 januari 2021
Kerstvakantie
4 januari 2021
studiedag
leerlingen zijn vrij
5 januari 2021
19.30 uur MR
8 januari 2021
luizencontrole
11 januari 2021
20.00 uur overblijfcommissie
29 januari 2021
schooladviezen groep 8 mee
2 februari 2021
20.15 uur Freinet Ouders Delft
5 februari 2021
rapportage groep 3 t/m 8
8 t/m 19 februari 2021
deze weken oudergesprekken groep 3 t/m 8
17 februari 2021
20.00 uur Activiteitencommissie
22 t/m 26 februari 2021
voorjaarsvakantie

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

