
Freidag 
 

Een kind bouwt zijn leven op door middel van intense, 

proefondervindelijke verkenningen. Wij moeten zorgen dat 

dit proces zo vruchtbaar en zo rijk mogelijk verloopt. 

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 komt aan de orde: 

- Personele zaken 

- Covid-19 

- Nieuw formulier verlofaanvraag 

- Delftpas 

- Moedergroepen 

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 
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 Personele zaken  

Luca 

Even leek het er op dat Luca (Goudsbloemen) er de hele week niet zou kunnen zijn. Vandaag ontving 

ik bericht dat ze er vanaf woensdag weer kan zijn. Op maandag en dinsdag (en vrijdag, haar eigen dag) 

staat Malika voor de Goudsbloemen. Floor staat op maandag en dinsdag alleen voor de Madelieven 

omdat Malika voor de Goudsbloemen staat. Dank aan de collega’s voor het meedenken. 

De ouders van de betreffende groepen zijn al eerder ingelicht.  

Anita 

Anita zal voor een wat langere periode afwezig zijn. Tim staat al twee dagen voor de Tulpen en zal 

vanaf komende week vijf dagen voor de Tulpen staan. Dit heeft consequenties voor een aantal andere 

collega’s waar Tim voor een groep staat. Hier zoeken Tessa en ik een oplossing voor in overleg met de 

betreffende collega’s. Tim: fijn dat je dit oppakt!  

Ook hier zijn de ouders van de groep al eerder ingelicht. 

René van Engelen 

 

 

 Covid-19 

Zoals in de vorige Freidag te lezen was, wordt er gewerkt aan scenario’s zodat we weten wat we in 

welk geval doen. Deze scenario’s worden donderdag besproken in het kaderteam en woensdag 11 

november in de MR.  

Er zijn ouders die suggesties hebben gedaan en/of aandachtspunten hebben meegegeven, deze zijn 

verwerkt in de scenario’s. 

René van Engelen 

 

 

 Nieuw formulier verlofaanvraag 

Op de site vindt u een nieuw formulier voor het aanvragen van verlof. Er zal ook een nieuw intern 

proces komen. Zodra dit rond is, breng ik u hierover uiteraard op de hoogte. 

René van Engelen 

 

 

 



 

 Delftpas 

Delftpas, een mooi delfts initiatief! 

Inwoners van Delft kunnen jaarlijks bij de gemeente Delft een Delftpas aanschaffen. De Delftpas biedt 

vele voordelen. Zoals de gemeente Delft op haar website zelf omschrijft: 

‘750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Met de Delftpas beleef je de leukste activiteiten in Delft 

en de regio. Ga gratis naar de film of een museum. Of naar de dierentuin en haal een ijsje in de stad.’ 

De gemeente Delft biedt binnen bepaalde voorwaarden ook een gratis Delftpas aan of een Delftpas 

met korting. De gratis Delftpas/Delftpas met korting heeft nog een extra voordeel: de gemeente kan 

een tegoed geven voor schoolspullen en voor de vrijwillige ouderbijdrage.  

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor het tegoed van de gemeente voor de vrijwillige 

bijdrage?  

In oktober heeft u van de stichting Freinet Ouders Delft (FOD) een verzoek ontvangen voor een 

vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021. Wilt u voor de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage van de 

gemeente Delft in aanmerking komen, dan kan de stichting Freinet Ouders Delft (FOD) deze bijdrage 

voor u aanvragen bij de gemeente. U kunt daarvoor een email sturen aan 

freinetouders@freinetschooldelft.nl 

Daarvoor heeft de penningmeester van de FOD (Paul van Wijk) van u de volgende gegevens nodig: 

1. Heeft het kind een gratis Delftpas. 

2. Wat is de naam van het kind op de Delftpas. 

3. Wat is de geboortedatum van het kind. 

4. Wat is het Delftpasnummer dat op de Delftpas is vermeld. 

 

Iedereen doet mee! 

De school (directie, administratie en leerkrachten) hebben overigens geen inzage in de verzoeken 

en/of betalingen betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Dit alles omwille van de privacy van ouders 

en kinderen. Het al dan niet ontvangen van een vrijwillige ouderbijdrage voor een kind is ook niet 

bepalend of kinderen kunnen deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Iedereen doet mee! 

Paul van Wijk (FOD) 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotterdampas.nl/


 Moedergroepen 

 


