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We moeten kinderen niet afzonderen in een steriel
lokaal waar ze alleen maar vinden wat andere
generaties kinderen ook al heeft verpest en misvormd,
maar in een omgeving die hun honger naar kennis stilt
en hun dorst naar liefde lest.
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 de volgende onderwerpen:
-

Lockdown
Noodopvang

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Lockdown
We zullen nog een tijdje langer in lockdown blijven is mijn verwachting. Er is snel geschakeld: in
thuissituaties, de noodopvang, de leerkrachten, enzovoort. Complimenten!
Noodopvang
In het nieuws heeft u kunnen horen dat wij als schoolleiders constateren dat er vaker dan bij de eerste
lockdown gebruik wordt gemaakt van de noodopvang, dat thuissituaties vaker onder druk staan en dat
er scholen zijn die de hoeveelheid kinderen bij de noodopvang niet meer aan kunnen. Ook bij ons is de
noodopvang onderbemand.
Op de piekdagen huren we twee pedagogisch medewerkers in van Holland Kinderopvang. Zij werken
flexibel en professioneel met ons mee! Onze eigen onderwijsassistenten werden al maximaal ingezet.
Zij zijn en blijven de spil van onze noodopvang.
Daarnaast gaan we de bezetting van de noodopvang verder uitbreiden met een gepensioneerde
collega die zich als vrijwilliger heeft aangeboden en een stagiaire die zich graag hier wil inzetten. Dank
daarvoor!
Horeca
Er zijn sectoren in onze samenleving die op dit moment bijna stil liggen. Het leek mij een goed idee om
te kijken of we daar extra ondersteuning vandaan konden krijgen. De sector die goed zou passen is de
horeca: flexibel, creatief, communicatief. Ik heb contact gehad met een mij bekende horeca
ondernemer. Vanaf maandag worden drie collega’s van bij onze noodopvang gedetacheerd: twee
gastheren en een kok. Er zijn volop ideeën zoals het koken met de kinderen!
Uiteraard alles onder de dagelijkse leiding van onze eigen onderwijsassistenten en de pedagogisch
medewerkers.
Tessa coördineert de bezetting en heeft hierover contact met Caroline van Holland Kinderopvang.
Thuisonderwijs
Het thuisonderwijs stond er snel. Dank voor de complimenten die we daarover kregen. Het is ook fijn
tunen. De feedback die wordt ontvangen wordt doorgespeeld en per bouw opgepakt (kleuters, 3 en ¾
en 4/5 t/m 8). We proberen zo snel mogelijk te handelen. Dat betekent dat er ook regelmatig een
aanpassing kan zijn. Daarover informeren wij u uiteraard via de leerkrachten.
Het is goed dat bij deze lockdown de leerkrachten helemaal vrijgespeeld voor het verzorgen van het
thuisonderwijs.
Kwetsbare leerlingen
Anne Marie en Gerda hebben dit in beeld en hebben betreffende ouders benaderd. De term
‘kwetsbaar’ dekt hierbij niet echt de lading. Het gaat over kinderen voor wie het goed is dat ze ook
(een deel van de week) onderwijs / ondersteuning op school krijgen.
Vaccineren
Ik hoop dat we als onderwijspersoneel redelijk snel gevaccineerd kunnen worden. Via de Algemene
Vereniging van Schoolleiders hebben we dit aan de minister laten weten. Ook de werkgevers- en
werknemersorganisaties hebben hierom gevraagd. Op deze manier kunnen we snel weer de kinderen
op school verwelkomen onder minder riskante omstandigheden.
René

Noodopvang
Willen de ouders van de kinderen, die gebruik maken van de noodopvang zorgen dat zij het schriftelijk
werk en evt. boeken meegeven naar de opvang. Er is geen gelegenheid om het werk voor de kinderen
te kopiëren. Dit is vooral voor de 3 en de 3/ 4 groepen.

En voor alle ouders geldt: geef de kinderen een telefoonnummer mee waar je te bereiken bent, een
lijst met de opdrachten van die dag voor zover de kinderen dit nog niet zelf kunnen onthouden en de
naam van de BSO die hen komt ophalen.
Alvast voor jullie moeite.
Joke

