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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:
-

Nieuw recordaantal inschrijvingen voor de First Lego League
Sparen voor de schoolbibliotheek
Opening kinderboekenweek
Covid 19 / brief over ventilatie in onze gebouwen
Kalender oktober

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Nieuw recordaantal inschrijvingen voor de
First Lego League
Bij mijn jaarlijkse rondje langs de klassen van de Libel merkte ik het al.
Sneller dan verwacht begon mijn stapeltje inschrijfformulieren te
slinken, in de laatste paar klassen heb ik de kids maar gevraagd zelf
wat kopietjes te maken.
Resultaat: 55 inschrijvingen, terwijl ik voor maximaal 16 kids plek heb.
En de luxe van 14 ouders die het wel zien zitten om met mij de kids te
begeleiden. In de vijf jaar dat ik dit nu doe, heb ik dit nog niet eerder meegemaakt.
Afgelopen woensdag heb ik met Malika het volgende voor elkaar gekregen, door veel te puzzelen en
een loting:
-

3 begeleidende ouders per groepje
even veel jongens als meisjes
in elk team kids uit groep 6, 7 en 8
elke klas vertegenwoordigd

Daarnaast hebben we per team minimaal 2 kids die al eerder mee hebben gedaan en waarvan we
overtuigd zijn dat ze hun teamleden (en de begeleidende ouders) goed uit kunnen leggen wat er moet
gebeuren.
Vrijdag mag ik de klassen langs om 16 gespannen gezichtjes het goede nieuws te brengen. Helaas
realiseer ik me maar al te best dat ik 39 kinderen teleur moet gaan stellen, voor sommigen ook niet
voor de eerste keer…
Natuurlijk is het mogelijk mee te doen buiten de school om. Er is nog ruimte voor een paar teams,
inschrijven kan tot eind oktober. Meer informatie over hoe je zelf kunt inschrijven en wat hierbij komt
kijken, vind je op: https://firstlegoleague.nl/challenge/meedoen.
Teun Verrest
Coördinator Lego League
Vader van Pip (Waterlelies) en Joor (Zonnebloemen)

Sparen voor de schoolbibliotheek
De Kinderboekenweek is begonnen en veel ouders en kinderen kopen dan een leuk, nieuw boek. Met
de bonnen van de kinderboeken die zijn aangeschaft bij Paagman, kan de school een tegoed
verzamelen waarmee nieuwe boeken voor de schoolbieb aangeschaft mogen worden.

Zouden jullie de bonnen van jullie aankopen willen inleveren bij de leerkracht? Dan kunnen wij de bieb
voor de kinderen weer aanvullen met nieuw leesplezier!
De actie loopt van 30 september t/m 25 oktober 2020.
Alvast bedankt!
Anita Rijgersberg

Opening kinderboekenweek
Deze week is de kinderboekenweek van start gegaan. Het
thema: En toen. De verschillende groepen hebben verschillende
thema’s die hier binnen passen.
Op de locatie Hugo zijn we gestart
met een tijdmachine waar steeds
andere mensen uit kwamen uit
andere tijden. Nou ja mensen…er
kwam ook een dino uit!

Covid 19
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Als team houden we geen fysieke scholingsbijeenkomsten
meer. Als Librijn hebben we de ventilatie van al onze gebouwen laten inspecteren. De uitkomst voor
onze drie gebouwen vindt u in bijgaande brief.
René van Engelen

Kalender oktober
5 oktober 2020
Dag van de leraar
6 oktober 2020
19.30 uur MR oudervergadering
7 oktober 2020
20.00 uur Activiteitencommissie
8 oktober 2020
Swim to Play met kleding zwemmen
12 oktober 2020
19.30 uur MR
14 oktober 2020
verschijnen Freispraak 100
16 oktober 2020
Studiedag
Leerlingen zijn vrij!
19 t/m 25 oktober 2020
herfstvakantie
27 oktober 2020
20.15 uur Freinet Ouders Delft
30 oktober 2020
luizencontrole

