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Met een beetje succes, veel zelfvertrouwen en een voor
het werk gunstige omgeving gaat het kind tot het
uiterste
Célestine Freinet

15 december 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.
Ook deze extra Freidag staat geheel in het teken van de lockdown.
-

Noodopvang voor ouders met vitale beroepen
Opvang voor kinderen in kwetsbare situaties
Maandag 4 januari
Vrijdag kerstontbijt digitaal

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Noodopvang voor ouders met vitale beroepen
Voor ouders van onze leerlingen die een vitaal beroep uitoefenen is er onder schooltijd noodopvang
indien u dit niet zelf kunt regelen. Deze vindt centraal plaats op onze locatie Libel in onze twee lokalen
beneden en de ruimtes van Holland Kinderopvang.
De noodopvang wordt geleid door een pedagogisch medewerker van Holland Kinderopvang (wordt
door ons ingehuurd) en onze Onderwijs Assistenten. Onze leerkrachten concentreren zich op het
verzorgen van het thuisonderwijs. In de noodopvang krijgen de kinderen uiteraard de gelegenheid het
thuisonderwijs verzorgt door de leerkrachten, te volgen.
Opgeven voor de noodopvang
Dit regelen we centraal bij Librijn. Ga naar https://librijn.nl/nieuws/noodopvang-lockdown en vul het
formulier in. Voor iedere datum moet het formulier worden gevuld. Iedere ochtend voor acht uur krijg
ik de lijsten door. Om acht uur verwerk ik deze en geef ik de lijst door aan de collega’s die de
noodopvang verzorgen.
LET OP: u krijgt GEEN bevestiging als u een formulier invult.
Momenten waarop de kinderen geen onderwijs hebben (bijvoorbeeld vrijdagmiddag voor de groepen
1 t/m 4 en op 4 januari) is er ook geen noodopvang. Er is buiten schooltijden wel noodopvang van de
kinderopvang organisaties mits ouders daar een contract hebben.
René

Vitale beroepen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Personeel werkzaam in vitale processen.
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs,
opvang van kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o Meldkamerprocessen
o Brandweerzorg
o Ambulancezorg
o GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

•

•

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en
rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten
en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht,
ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Opvang voor kinderen in kwetsbare situaties
Deze vindt plaats vanaf na de kerstvakantie. Hoe dit gaat, laten we u weten. Het is nog afhankelijk van
het de keuze van het ministerie (of we zelf mogen beslissen wat een kwetsbare situatie is of dat dit
centraal bepaald wordt).
René

Maandag 4 januari
Maandag 4 januari staat in de jaarplanning als een onderwijsvrije dag (studiedag). Dit blijft zo. De
kinderen hebben dan geen thuisonderwijs.
René

Vrijdag kerstontbijt digitaal
Heeft u meerdere Freinetkinderen thuis, dan wordt het misschien lastig om ze tegelijkertijd digitaal
het kerstontbijt van hun groep mee te laten maken. Wij komen met een (misschien niet waterdichte
☺) oplossing. Dit laten we u zo spoedig mogelijk weten.
René

