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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:
-

Vooraankondiging protocol heropening school / Coming up: protocol re-opening school
Vrijdag GEEN online onderwijs / Friday no online education

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Vooraankondiging protocol heropening school per 8 februari
We zijn zeer druk met alles regelen voor een veilige heropening van de school aanstaande maandag.
Er zijn sinds gisterenmiddag documenten beschikbaar, maar vandaag komt er pas een landelijk
protocol. Dat moet vertaald worden naar de situatie op de Freinetschool. Daarin wordt de input die
binnen is gekomen van collega’s, ouders en MR meegenomen. Gisteren heb ik al (vooruitlopend op

het landelijke protocol) een eerste concept opgemaakt. Ik hoop dat ik aan het einde van deze dag het
definitieve protocol kan sturen naar u. Anders ontvangt u dit morgenochtend.
René

Pre-announcement protocol reopening school from February 8
We are very busy arranging a safe reopening of the school next Monday. Documents have been
available since yesterday afternoon, but a national protocol is only being adopted today. This has to
be adapted to the situation at the Freinet School. We take into account the input that has come in
from colleagues, parents and MR. Yesterday I prepared a first concept (in anticipation of the national
protocol). I hope that at the end of this day I can send the final protocol to you. Otherwise I will send
it to you tomorrow morning.
René

Vrijdag 5 februari geen online onderwijs
Omdat we als scholen snel en veilig onderwijs moeten regelen voor 8 februari geeft de Minister van
Onderwijs ons als scholen de ruimte om op donderdag 4 en vrijdag 5 februari geen online onderwijs te
verzorgen en ons voor te bereiden op de opening op een veilige manier. We maken hier voor vrijdag 5
februari gebruik van. De kinderen hebben dan dus GEEN online thuisonderwijs.
De noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep gaat wel door.
René

No online home schooling on Friday 5th of February
Because we as schools need to arrange a lot to re-open our school safe on the 8th February, the Minister
of Education gives us as schools room not to provide online education on Thursday 4th and Friday 5th
of February and to prepare for the opening in a safe way. We will do so on Friday the 5th of February.
There will be no online home schooling on that day.
Daycare for children with parents with a vital occupation, will continue.
René

