
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Om de dorst naar kennis te lessen zijn heldere en 

betrouwbare informatiebronnen een vereiste. 

 
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: 

- School waarschijnlijk weer open per 8 februari 

- Freinet ontwerpweken 

- Rapport groep 8 leerlingen 

 

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

 

 

 School waarschijnlijk weer open per 8 februari 

Zoals u van de media heeft vernomen, gaan we als scholen voor primair onderwijs waarschijnlijk per 8 

februari weer open. Daar zijn we uiteraard blij mee. Voor iedereen beter. Ik weet ook dat er zorgen 

zijn. Over de veiligheid met betrekking tot het virus.  
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Komende week zal ik een nieuw protocol schrijven dat vanaf 8 februari geldt. Het protocol zal 

gebaseerd zijn op het landelijke protocol dat waarschijnlijk komende week wordt bijgesteld. Uiteraard 

stem ik het protocol af met de ouder- en personeelsgeleding van de MR. Een verandering ten opzichte 

van het oude protocol kan ik al vast aangeven: er zal intensievere schoonmaak worden ingekocht voor 

alle drie de gebouwen. 

Er zijn nog onduidelijkheden over hoe het kabinet de scholen open willen laten gaan. Het ziet er naar 

uit dat de buitenschoolse opvang (BSO) organisaties hun deuren gesloten moeten houden, met 

uitzondering van noodopvang.  

Ik hou u de komende week op de hoogte via de Freidag.  

René 

 

 

 Freinet ontwerpweken 

Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen op alle locaties aan 

de slag met de Freinet Ontwerpweken.  

 

Het doel is dat alle kinderen actief zijn met onderzoekend en 

ontwerpend leren. Iedereen doet mee!  

 

Op maandag 8 maart 2021 gaan de Freinet Ontwerpweken van 

start. Door middel van filmpjes introduceren we het thema 

Natuur aan de kinderen.   

Op donderdag 25 maart is de eindpresentatie op alle locaties 

waarin de kinderen aan elkaar laten zien wat ze hebben bedacht 

en gemaakt. Tijdens deze presentaties is het leuk als ouders als 

expert feedback kunnen geven. Dit zal online gebeuren. 

 

Iedere groep vult de Freinet Ontwerpweken op zijn eigen manier in. De kinderen worden uitgedaagd 

om eigen ontwerpvragen te verzinnen rondom problemen in de natuur. Ontwerpexperts van bureau 

Meeple zullen de leerkrachten en kinderen hierin ondersteunen.  

 

Voor de Freinet Ontwerpweken is het uitgangspunt dat ouders in de ontwerpfase of bij het maken van 

prototypes kunnen meedoen en meehelpen. Met de huidige Corona-maatregelen gaan we dit online 

doen met behulp van filmpjes en of online meet-bijeenkomsten.  

 

 

• Heb je verstand van ontwerpen of onderzoeken of beschik je over kennis wat bij het thema 

Natuur past? 

• Heb je een beroep dat te maken heeft met de natuur? Wil je een informatief filmpje maken 

over dat beroep en wil je daarin vertellen over een probleem dat om een oplossing vraagt? 

 

De leerlingen kunnen dan aan de slag met het ontwerpen van een oplossing.  

 



Geef je op via  Schoudercom bij Christel Koop of Malika Verbeek. Geef hierbij aan of je een voorkeur 

hebt voor een bepaalde leeftijdsgroep en over welk onderwerp je iets wilt vertellen.  

 

We horen het graag uiterlijk 12 februari 2021 

 

Malika en Christel 

 

 Rapport groep 8 leerlingen 

We hebben een wijziging aangebracht in het moment waarop groep 8 het rapport mee krijgt. Dit zal 

na de schoolkeuzegesprekken zijn. 

We vonden het belangrijk ons met elkaar volledig te focussen op het schooladvies en de 

adviesgesprekken met leerlingen en ouders. Daar hebben we nu extra veel tijd met elkaar in gestoken.  

René, Caroline, Sandy en Peter 

 


