
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Het werktuig en het werk vormen de essentie van het 

vormingsproces. Kennis alleen is niet toereikend voor 

persoonlijkheidsvorming. 

 
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: 

- Personeel / Staff 

- Protocol 

- Hazelaars 

- Ondersteuning door Liesbeth / support by Liesbeth 

- Rapporten en rapportgesprekken / Report and report conversations 

- Overblijven / lunchtime 

- Verdeling collega’s die geen eigen groep hebben / Distribution of colleagues  

- CO² meters  

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

De foto’s komen deze keer van de Klavertjes: We hebben elkaar tekenopdrachtjes gegeven. Christel 

en Suzanne zijn gestart en daarna hebben de Klavertjes zelf tekenopdrachten gegeven binnen hun 

groepje van de kleine kring. 

Bijvoorbeeld; teken 5 stippen, trek een lijn van stip naar stip, zet een cirkel om de stippen, maak 

zonnetjes van deze cirkels etc. Soms moesten we geometrische figuren tekenen, of slangen, bloemen 
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of een huis en ook mochten we wel eens met onze punt op 

het papier gaan wandelen en mochten we zelf de route 

bedenken. Kijk maar! 

 

 Personeel 

Tessa 

Een verdrietig bericht over Tessa. Tessa’s moeder was sinds 

enige tijd ziek. Afgelopen weekend ging het ineens snel 

bergafwaarts. In de nacht van zondag op maandag is de 

moeder van Tessa overleden. Vandaag was de uitvaart in besloten kring.  

 

Marco 

Marco is geopereerd aan zijn knie. De operatie is geslaagd. Hij zal de komende twee weken niet op 

school zijn, maar werken vanuit huis. Donderdag vervangt Gerda Marco in de groep van Kelly. 

 

René  

 Staff 

Tessa 

A sad message about Tessa. Tessa's mother had been ill for some time. Tessa's mother died on the 

night of Sunday to Monday. Today was the funeral in private.  

 

Marco 

Marco had surgery on his knee. The operation was successful. He won't be at school for the next two 

weeks, he'll be working from home. On Thursday, Gerda will replace Marco in Kelly's group. 

 

René 

 

 Protocol  

Er zat toch een kleine omissie in het protocol. Daar staat dat  de Stokrozen via het kleine schoolplein 

naar buiten gaan, dat moet zijn:  

Boterbloemen. 

René 

Protocol   

There was a little omission in the protocol. It 

says that the Stokrozen leave school through 

the small schoolyard, this has to be: 

Boterbloemen. 

René 



 Hazelaars 

De Hazelaars hebben drie leerkrachten: Elly, Kelly en Anna. Er is een wijziging in de dagen van de 

bezetting van de Hazelaars. Vanaf nu is Anna er maandag, Kelly er dinsdag en woensdag. De dagen van 

Elly blijven donderdag en vrijdag. 

René 

Hazelaars 

The Hazelaars have three teachers: Elly, Kelly and Anna. There is a change in the schedule of the Hazels. 

From now on, Anna will be there on Monday, Kelly will be there on Tuesday and Wednesday. Elly's 

days are Thursday and Friday. 

 

René 

 

 Ondersteuning door Liesbeth 

Liesbeth geeft ondersteuning aan leerlingen op de Libel. De 

komende twee weken zal zij dit online verzorgen terwijl de 

kinderen op school zijn. 

René 

Support by Liesbeth 

Liesbeth gives support to students at the Libel. For the next two weeks she will take care of this online 

while the children are at school. 

 

René 

 

 Rapporten en rapportgesprekken  

Zoals al eerder aangekondigd heeft u vandaag het rapport van uw kind ontvangen (met uitzondering 

van de groepen 8). Daar waar we vanwege de lockdown niet over konden rapporteren is weggelaten.  

De gesprekken zijn online. U kijkt zelf met de leerkracht of uw kind wel of niet bij het gesprek is. We 

zouden eerder al evalueren hoe dit de vorige keer is gegaan. In de hectiek van het schakelen naar 

thuisonderwijs, weer terug naar onderwijs op school en de andere veranderingen die we in hebben 

gezet, is dat nog niet gebeurd.  

René 

 Report and report conversations 

As previously announced, you received your child's report today (with the exception of the 8th grade). 

Subjects, skills, etc. we couldn't report on because of the lockdown have been omitted.  



The talks are online. You can decide whether or not your child is at the conversation (please consult 

the teacher). We would have evaluated how this went last time. In the hectic way of switching to home 

schooling, back to school education and the other changes we have made, that has not yet happened. 

 

René 

 

 Overblijven 

Delft, 24 januari 2021 
 
 
Beste Freinet ouders, 
 
Voor de Overblijf geldt dat we werken met een minimale capaciteit. Wij verzorgen alleen nog de 
overblijf voor kinderen tijdens de noodopvang. Vanaf volgende week gaat de school en dus ook de 
overblijf, weer open. 
 
Een groot deel van de overblijfkrachten wordt tijdelijk niet ingezet. Als stichting willen wij ook nu 
weer garanderen dat wij voor onze kinderen weer een fijne overblijf kunnen organiseren wanneer de 
school weer open gaat. Om die reden hebben wij besloten om te investeren in het behoud van onze 
loyale en goed getrainde overblijfkrachten door hen tijdens de scholensluiting de vrijwilligers-
vergoeding deels te blijven doorbetalen. 
 
Dit zorgt ervoor dat de kosten voor onze stichting tijdens de schoolsluiting doorlopen. Doordat onze 
stichting qua financiën gezond is en doordat de school een bijdrage levert hebben wij besloten het 
reeds gefactureerde bedrag van januari 2021 en de dagen tot 8 februari op de volgende factuur in 
mindering te brengen. Indien de schoolsluiting langer aanhoudt zullen wij de gevolgen opnieuw 
bekijken en u informeren. 
 
Bovenstaande heeft geen invloed op het melkdrinken omdat er momenteel geen melk wordt 
geschonken en daardoor niet in rekening is gebracht. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen via ons mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Overblijf 
Eric Rasch, financieel beheer 
 
Overblijven@FreinetschoolDelft.nl 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:Overblijven@FreinetschoolDelft.nl


 Verdeling collega’s die geen eigen groep hebben  

Om verspreiding tegen te gaan, blijven collega’s zonder eigen groep zoveel mogelijk in een gebouw. 

Hieronder een overzicht. 

Koen – HUGO - Geeft gewoon de gymlessen, maar dan volgens het nieuwe protocol 

bewegingsonderwijs, aan de groepen die hij normaal heeft.  

Anne Marie – HUGO 

Gerda – HUGO 

Eline – HUGO 

Maurits – MARGRIET 

Falco – MARGRIET 

Joke – MARGRIET 

Stephanie – LIBEL en HUGO – muzieklessen alleen aan een groep, geen koor of orkest  

Tessa – LIBEL 

René – LIBEL  

Jacco – die komt wel overal, anders hebben we geen koffie…… 

 

René 

 Distribution of colleagues  

In order to prevent spread of the virus, colleagues who are not linked to one group stay in one building 

as much as possible. Below an overview.  

Koen – HUGO - Just gives the gym classes, but according to the new protocol movement education, to 

the groups he normally has.  

Anne Marie - HUGO  

Gerda – HUGO  

Eline – HUGO  

Maurits – MARGRIET  

Falco – MARGRIET  

Joke – MARGRIET  

Stephanie – LIBEL and HUGO – music lessons only to a group, not a choir or orchestra  

Tessa – LIBEL  

René – LIBEL  

Jacco – He will be everywhere, otherwise we won't have coffee...... 

 

René 

  



 

 CO² meters 

Er zijn voor alle 18 lokalen en de twee kleutergymzalen CO² meters besteld (goede, deugdelijke). Het 

doel is tweeledig: te hoge waarden constateren zodat je kunt ventileren en om de luchtkwaliteit te 

registreren m.b.t. CO². 

René 

 CO² meters  

Co² meters have been ordered for all 18 classrooms and the two kindergarten PE rooms The goal is 
twofold: to check on high concentrations in the air so we you can ventilate and to record the air 
quality CO². 
 
René 
 
 

 


