
 

 

 Freidag 
 

 

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 6 

9 oktober 2020 

 

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: 

 

- Verjaardagen in de Freidag 

- Adressenlijsten groepen 

- Gezondheidscheck / triage 

- Gezocht: biebouders 

- Romeinen in de klas! 

- Translation  

- Kalender oktober 

- Overzicht vakanties en margedagen 

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

 

 

http://www.freinetschooldelft.nl/


 Verjaardagen in de Freidag 

Zoals eerder bij ouders is opgevallen, plaatsen wij geen verjaardagen van leerlingen meer in de Freidag. 

Na dit te hebben nagevraagd blijkt dat dit volgens  de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) niet is toegestaan. 

Tessa 

 

 Adressenlijsten groepen 

Vanuit school worden geen groepslijsten met adressen meer verstrekt aan ouders. Ook dit is volgens 

de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet toegestaan. Het uitwisselen van adressen 

moet dus door ouders zelf geregeld worden. 

Tessa 

  

 

 

Gezondheidscheck 

- triage 

 

Het aantal Corona 

besmettingen loopt op. We 

zullen als school de triage 

(gezondheidscheck) strikt 

gaan toepassen wanneer u 

als ouder op school komt. 

Hieronder leest u welke 

vragen gesteld gaan 

worden. 

René 

 

 

 

 



 Gezocht: biebouders 

 

Zowel op de Hugo als de Libel kunnen de kinderen één keer in de week of één keer in de twee weken 

boeken lenen die ze in de klas kunnen lezen. De bieb wordt gerund door Freinetouders die de boeken 

uitlenen, innemen en na inname terugzetten in de kasten. Indien nodig adviseren zij de kinderen bij 

hun keuze.Tijdens zo’n biebdienst leer je op maandag (Libel en Hugo) of vrijdag (Libel) in die twee uur 

de klasgenoten van je kinderen, je mede-Freinetouders en het aanbod van kinderboeken beter 

kennen. Je hebt niet iedere week biebdienst, het aantal diensten per kwartaal wordt in overleg met de 

biebouder vastgesteld.  

Dus geef je nu op via de leraar van je kind en stap in de wonderlijke wereld van kinderliteratuur.  

Tanja Broere 

   

 

 

 Romeinen in de klas! 

Afgelopen dinsdag hebben de Stokrozen, Irissen, 

Narcissen en Zonnebloemen bezoek gehad van twee 

heuse Romeinen: de soldaat Gaius en rijke dame 

Junia. Zij kwamen op bezoek in het kader van de 

kinderboekenweek. De kinderen hebben van alles geleerd over de wapenuitrusting van een soldaat, 

kleding en over dagelijkse gebruiksartikelen. Max uit groep 4: "Op deze manier vind ik het heel leuk 

om te leren!" Het bezoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van FOD (Freinet Ouders Delft).  

Suzanne W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Translation 

Some weeks ago I asked you if there were parents who could help with translating the Freidag and 

the website. I got five people who want to help. Thanks! 

I will try to have a Google Meet meeting within three weeks with the translators.  

René 

 

 Kalender oktober 

Op onze site https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/kalender vindt u standaard de kalender:  

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 

https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/kalender


 Vakantieregeling en margedagen 

Op onze site https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/schooltijden-en-vakanties vindt u standaard 

onderstaand overzicht: 

 

Vakantieregeling 2020-2021 Openbaar primair onderwijs Delft en Rijswijk 

  eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie ma 19-10-2020 vr 23-10-2020 

Kerstvakantie ma 21-12-2020 vr 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 vr 26-02-2021 

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag vr 2-04-2021 ma 5-04-2021 

Meivakantie ma 26-04-2021 vr 07-05-2021 

Hemelvaartsdag do 13-05-2021 vr 14-05-2021 

Tweede Pinksterdag ma 24-05-201 ma 24-05-2021 

Zomervakantie ma 19-07-2021 vr 27-08-2021 

  

Studiedagen en margedagen 2020-2021 
leerkrachten hebben studie, de leerlingen hebben vrij    

  

Vrijdag 16 oktober 2020                                                                                               

  

Maandag 4 januari 2021 

  

Donderdag 4 maart 2021 

  

Dinsdag 25 mei 2021 

  

Woensdag 23 juni 2021 

 

middag vrij:          4 december 2020 

  

                            18 december 2020 

  

margedag:            16 juli 2021  

  

 

https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/schooltijden-en-vakanties

