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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 komt aan de orde:
-

Kinderen bij de kennismakingsgesprekken
Afscheid Petra Goudappel
Covid 19
Zing mee met het Freinet Koor
Zonnepanelen
Ouders gezocht voor gastles duurzaamheid

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Kinderen bij de kennismakingsgesprekken
De leerlingenraad heeft aan het team een genuanceerd en positief advies gegeven over wel of geen
kinderen bij de gesprekken met ouders. Het team heeft over dit onderwerp nagedacht in een
teambijeenkomst op 17 september. Hier kwam het volgende uit, wat ik ook overgenomen heb:
-

-

Kinderen en ouders samen in een gesprek met een leerkracht past binnen onze visie.
In de komende gesprekken voor de herfstvakantie mogen kinderen er bij zijn. Kinderen kunnen
zelf aangeven of ze dit wel of niet willen. Bij jonge kinderen kunnen ouders dit aangeven (soms
kan het niet omdat het bijvoorbeeld ’s avonds is). Het staat leerkrachten vrij alle gesprekken
overdag te voeren.
Bij de komende gesprekken staat ‘kennismaken’ centraal. We investeren hiermee in de relatie
met ouders.
Leerkrachten kunnen, eventueel in overleg met hun leerlingen, zelf kijken hoe ze deze keer de
gesprekken gaan inrichten. De bedoeling is dat er verschillende vormen worden
‘uitgeprobeerd’ Deze ervaringen geven informatie voor de discussie later over hoe we
gesprekken met ouders en kinderen in de loop van een schooljaar vorm gaan geven. Er wordt
niet alleen feedback gevraagd aan de collega’s, maar ook aan u en de leerlingen.

René van Engelen

Afscheid Petra Goudappel
Petra Goudappel werkt sinds maart bij ons als Remedial Teacher. Ze werkt hier met plezier. Er kwam
nu echter een uitdaging voorbij die ze niet kon laten gaan. Petra’s nieuwe uitdaging start op 1 oktober.
Vanaf dan zal ze niet meer bij ons werken. Maandag neemt ze afscheid van de kinderen waar ze mee
werkt.
Petra: dank voor je inzet en betrokkenheid en veel plezier in je nieuwe baan!
René van Engelen

Covid 19
Vanuit onze Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben we het ministerie duidelijk laten weten
dat we onaangenaam verrast werden toen de minister vrijdagavond 18 september tijdens de
persconferentie aangaf dat voor kinderen t/m 12 jaar dezelfde afspraken gelden als voor kinderen van
6 jaar en jonger. Daar hebben we onze teams en u niet op kunnen voorbereiden. Ook waren we verrast
dat het telefoonnummer voor de voorrangstesten voor leerkrachten gewoon in de media verscheen.
Dat was niet de afspraak. Gevolg: te veel telefoontjes.
We hebben vandaag een groep (Waterlelies) thuis laten blijven. Peter heeft de groep online les
gegeven.
René van Engelen

Zing mee met het Freinet Koor

Lijkt het jou ook leuk om samen te zingen?

Dat kan!
Op vrijdag 9 oktober start Het Freinet Koor voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van onze school.
Na 8 sessies sluiten we in december af met een (corona-proof) optreden.

Locatie:

Hugo de Groot (Bibliotheek) *

Tijdstip:

tussen 13:30-14:30 uur *

o.l.v.:

Stephanie Ruijsenaars

Geef je op door een mail te sturen naar: s.ruijsenaars@freinetschooldelft.nl
* de leerlingen gaan zelfstandig naar binnen
* afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er twee groepen gemaakt. De leerlingen hebben 30 minuten koor. In de
laatste les en bij de uitvoering komen de groepen samen.

Stephanie Ruijsenaars

Zonnepanelen - schooldakenrevolutie
De Freinetschool Delft en Deelstroom Delft laten zien dat er altijd
meer zonnepanelen bij kunnen, sinds kort liggen er 86 extra! Met
190 panelen hebben ze een verwachte stroomopbrengst van 56.500
kWh, ofwel 17 tesla’s kunnen elk jaar 20.000 km rijden.
Om het te vieren planten groep 5 & 6 bloemen op het schoolplein.
Goed bezig en gefeliciteerd met jullie mooie zonnesysteem!
Deelstroom Delft

Ouders gezocht voor
gastles duurzaamheid
Al sinds 2016 werkt een groep
enthousiaste ouders samen met de
school
aan
diverse
duurzaamheidsprojecten, zowel in het
onderwijs als in het gebouw.
We kijken naar duurzaamheid in de
breedte. Van energiebesparing tot

afvalscheiding, van duurzame voeding tot een gezond binnenklimaat, van groene schoolpleinen tot
waterbesparing, van verduurzamen van de organisatie tot de gebouwen.
We werken met een kerngroep van 5 enthousiaste ouders. We hebben ideeën genoeg maar te weinig
tijd om ze allemaal uit te voeren. Voor verschillende projecten die we gaan opstarten zoeken we
daarom extra denkkracht en organisatie talent!
Concrete vraag:
Welke ouder vindt het leuk om in oktober een gastles te geven over duurzaamheid aan 2 of 3 groepen
7/8? Er is een digitaal lespakket beschikbaar, een soort quiz, en jij wordt de spelleider. Ik heb dit vorig
jaar gedaan en het is erg leuk om te doen.
Wie heeft er nog een leuk idee om de dag van de duurzaamheid (10 oktober) een ludieke/ corona
proof actie te doen?
Last but not least: Als Duurzame Freinet Ouders feliciteren wij de school en Deelstroom Delft met het
plaatsen van de zonnepanelen op het dak van de gymzaal!
Contactgegevens: Sannie Verweij via duurzaamfreinet@gmail.com of via schoudercom.
Werkgroep Duurzaam Freinet

