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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.

14 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.
Naar aanleiding van de toespraak van Minister President Rutte, in deze extra Freidag het volgende:
-

Lockdown per woensdag
Digitaal thuisonderwijs
Kerstontbijt vrijdag
Freispraak morgen mee
Chromebook lenen via Tessa
Freisport

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

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Lockdown per woensdag
Vanaf aanstaande woensdag tot in ieder geval 18 januari 2021 gaan we op reguliere schooldagen
thuiswerk verzorgen. Morgen krijgen de kinderen materialen mee die ze nodig hebben voor woensdag
en donderdag. Geef morgen een extra tas mee aan uw kind.
In overleg met de oudergeleding van de MR hebben we het volgende afgesproken:
-

Woensdag is er geen contactmoment tussen uw kind en de leerkracht. Op woensdag en
donderdag bereiden de leerkrachten het programma voor na de kerstvakantie voor.
Er worden voor de vakantie geen materialen opgehaald door ouders. Dit kan wel het geval zijn
na de kerstvakantie. Dit geeft nu extra verkeersbewegingen en het is op korte termijn
moeilijker te regelen voor u als ouder, dan wanneer het na de kerstvakantie het geval is.

Het onderwijs heeft geen opvangplicht, zoals tijdens de vorige lockdown.

Digitaal thuisonderwijs
Thuisonderwijs is beschikbaar voor al onze leerlingen vanaf woensdag 16 december.
Vanaf donderdag is er, zoals afgesproken met de MR, dagelijks contact met de kinderen. Groep 1 t/m
3/4 zal werken via Schoudercom. De groepen 4/5 t/m 8 gebruiken Google Classroom. Het team stemt
het onderwijs af, zodat er een doorgaande lijn is in het onderwijs door de groepen heen.

Kerstontbijt vrijdag
Morgen krijgen de kinderen de kersttraktatie mee die door de activiteitencommissie is gekocht.
Vrijdagochtend is er voor alle groepen een (kort) digitaal kerstontbijt. Bij het ontbijt dat u zelf heeft
gekocht, kan de traktatie toegevoegd worden die de kinderen morgen mee krijgen.

Freispraak morgen mee
In verband met de lockdown, gaat de Freispraak morgen al mee.

Chromebooks lenen via Tessa
Voor wie het echt nodig heeft, kunnen net als in de eerste lockdownperiode, Chromebooks worden
geleend. U kunt dit aanvragen bij Tessa, de bovenbouwcoördinator: locatieleiderbovenbouw@freinetschooldelft.nl . Morgen regelt zij dit.
Ik wil u vragen kritisch te kijken of u dit thuis nodig heeft en niet onnodig een Chromebook te lenen.

Freisport
Freisport gaat morgen niet door.

