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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:
-

Nieuwe regels wanneer thuis te blijven / New rules when to stay home
Protocol en het koude weer / Protocol and the cold weather
Geen bewegingsonderwijs / No PE
De Zonnebloemen
Nieuwe beslisboom wanneer thuis te blijven / New decision tree when to stay home

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

!

Nieuwe regels wanneer thuis te blijven
Dit weekend zijn er nieuwe regels gekomen van het RIVM bij welke klachten kinderen op de
basisschool thuis moeten blijven.
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school.
Klachten die kunnen wijzen op COVID-19 zijn:
-

verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of
hoesten en/of
benauwdheid en/of
verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Het advies is om je te laten testen.
Uitgezonderd zijn kinderen die:
•
•
•

Af en toe hoesten;
Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij
COVID-19 ontstaan.
Onderaan deze Freidag vindt u een nieuwe beslisboom: thuisblijven of naar school?
René

New rules when to stay home
This weekend, new rules have been put in place from the RIVM on which complaints children in primary
schools should stay at home.
Children aged 4-12 (primary school) are not allowed to attend school with complaints appropriate to
COVID-19 and stay at home. Complaints that may indicate COVID-19 include:
-

cold (such as nose cold, runny nose, sneezing, sore throat) and/or
coughing and/or
tightness and/or
increase or fever and/or
sudden loss of smell and/or taste (without nasal congestion).

The advice is to get tested.
Except for children who:
•
•
•

Occasional coughing;
Have known chronic respiratory complaints;
be familiar with asthma or hay fever without fever and/or anxiety.

These children are allowed to attend school unless the complaints worsen or new complaints
appropriate to COVID-19 arise.
At the bottom of this Freidag you will find a new decision tree: stay at home or go to school?
René

Protocol en de kou
Tegelijk met de opening van de school, krijgen we te maken met vrieskou en sneeuw. Morgen geldt in
principe code geel. Het KNMI zegt daarover: Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder
ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen.
We gaan dus gewoon open. Neem echter geen onnodige risico’s. Leerkrachten houden er rekening
mee dat kinderen eventueel later komen. Mocht morgenochtend de route van u naar school zodanig
zijn dat u uw kind niet naar school laat komen, dan is het voldoende als u dit via Schoudercom bericht
aan de leerkracht van uw kind.
René

Protocol and the cold weather
At the same time as the opening of the school, we have to deal with freezing temperatures and snow.
Tomorrow we have weather code yellow. The KNMI says about this: Chance of ice on the roads. All
road users may be inconvenienced. Adjust your driving behaviour. Follow weather reports and alerts.
This means that school will open tomorrow. However, do not take unnecessary risks. Teachers take
into account that children may come later. If tomorrow morning the route from your home to school
is such that you do not let your child come to school, then it is sufficient if you let your child's teacher
know this via Schoudercom.
René

Geen bewegingsonderwijs
Vandaag heb ik overleg gehad met Koen om te zien of en hoe we bewegingsonderwijs zouden kunnen
verzorgen zonder het risico op verspreiding van het virus veel groter te maken.
Dat gaat niet lukken. Er is in ieder geval de komende week GEEN bewegingsonderwijs.
René

No PE
Today I consulted Koen to see if and how we could provide physical education without increasing the
risk of the virus spreading. That's not going to work. There will be no PE in this week.
René

De Zonnebloemen
De jongste dochter van Milan heeft een aangeboren ernstige hartafwijking. Hun dochters mogen
beiden niet naar school vanwege het gezondheidsrisico. Dit geldt ook voor Milan en zijn vrouw.
Daarnaast heeft u kunnen lezen dat de moeder van Tessa (redelijk plotseling) is overleden vorig
weekend. Tessa is dan ook voorlopig nog niet aan het werk.
De komende week heb ik mijn agenda helemaal leeg gemaakt om bij de Zonnebloemen te kunnen zijn.
Ik ben er elke dag. Ernst Jan is er maandag en dinsdag (dan zijn we er dus samen). Koen mag geen gym
geven vanwege de Corona maatregelen hij is er bij op woensdag, donderdag en vrijdag (zijn we dus
ook weer met z'n tweeën). Milan is er online bij op dinsdag, woensdag en donderdag.
De ouders en leerlingen van de Zonnebloemen hebben een aparte mail gehad.
René

De Zonnebloemen
Milan's youngest daughter has a congenital severe heart defect. Their daughters are both not allowed
to go to school because of the health risk. This also applies to Milan and his wife.
In addition, you were able to read that Tessa's mother died (fairly suddenly) last weekend. Tessa is not
yet at work.
Over the next week I have emptied my schedule to be at the Zonnebloemen. I will be in class every
day. Ernst Jan will be there on Monday and Tuesday (so we'll be there together). Koen is not allowed
to give a gym because of the Corona measures. He will be in class on Wednesdays, Thursdays and
Fridays. Milan is available online on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays.
Parents and pupils of the Zonnebloemen have had a separate e-mail.
René

Beslisboom

