
 

 

 

 

Freidag 
 

Onderwijzer: kom van je katheder, pak het gereedschap 

(..) geniet van elk succes; wees tegelijk arbeider, tuinder, 

technicus, spelleider en dichter, leer weer lachen, leven en 

laat je weer ontroeren. Je wordt een ander mens. 

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: 

- Kerstviering op de Frienetschool 

- Twee nieuwe collega’s 

- Kerstmarkt Libel – twee goede doelen 

- Thuis Luizenpluizen (RIVM) 

- Gevonden sleutels op de locatie Hugo 

 

Onderaan treft u nog de kalender en het overzicht met vakanties en vrije dagen. 

De twee grote foto’s in deze Freidag zijn van ons koor en ons schoolorkest. Ik vind het zo mooi dat wij 

dit op onze school hebben. Dit is een van de vele dingen waar ik iedere dag weer van geniet op onze 

school.  

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

 

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 15 

4 december 2020 

 

http://www.freinetschooldelft.nl/


 

 

 

 

 Kerstviering Freinetschool 

Dit jaar zullen wij het kerstfeest vieren op een andere manier dan jullie gewend zijn. Er is gekozen voor 

een ontbijt. Op donderdag 17 december vindt het ontbijt plaats op de locatie Hugo en Margriet. Op 

vrijdag 18 december volgt de locatie Libel. 

Alle leerlingen nemen hun eigen ontbijt mee naar school in een trommeltje. Denk daarbij aan iets 

hartigs, iets zoets en iets fruitigs. Ook willen wij graag dat alle leerlingen een LED (kerst) lampje 

meenemen die ochtend, om op tafel te zetten.  

In de klas is de tafel extra feestelijk gedekt. De Activiteitencommissie zorgt voor een pakje drinken en 

iets lekkers (voorverpakt).Vergeet voor de donderdag niet dat de leerlingen ook een lunch mee 

moeten nemen. 

Ook de kerstmusical kan dit jaar geen doorgang vinden. De ouders die normaal de musical maken, 

hebben dit jaar hun best gedaan op het maken van een kerstfilm. Deze film zal in alle klassen bekeken 

worden. 

Tessa 

 

 

 

 



 Twee nieuwe collega’s 

We zijn druk bezig het team uit te breiden. Aan het begin van dit schooljaar kon ik u al Maurits en Tim 

presenteren als nieuwe collega’s. Vandaag mag ik weer twee nieuwe collega’s introduceren. Voor de 

kerstvakantie hoop ik nog enkele nieuwe collega’s voor te stellen.  

 

Marco Visser 

Marco werkte vier dagen bij een andere Librijnschool: de Nicolaas 

Beets. Daar hield hij zich onder andere bezig met het vormgeven 

van onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hadden dan 

ze kregen (begaafdheid). Wij gaan het aanbod aan deze leerlingen 

bij ons veranderen en uitbreiden. Gerda en ik hebben een 

oriënterend gesprek gehad. De sollicitatiecommissie (ouder MR, 

personeelslid MR, Tessa en ikzelf) vindt Marco een waardevolle 

aanvulling op ons team. Marco zal na de kerstvakantie een dag 

actief zijn voor de bovenbouwgroepen en een dag zal hij samen met 

de andere teamleden vorm gaan geven aan het onderwijsaanbod 

aan leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Hij blijft twee 

dagen werken op OBS Nicolaas Beets. Marco is deze maand al twee 

dagen per week begonnen op onze school.  

In de eerste Freispraak van 2021 zal hij zich zelf verder voorstellen. 

 

Falco Ockeloen 

Falco werkt bij ZON kinderopvang (vier middagen) en 

komt vanaf 1 januari bij ons vier ochtenden en een hele 

dag (de woensdag) werken. Gerda, ikzelf en de 

sollicitatiecommissie (ouder MR, personeelslid MR, 

Joke) zijn positief geraakt over wat hij onze leerlingen 

kan brengen. Hij is een echt buitenmens, is graag bezig 

in en met de natuur, is actief met dans/drama/toneel, 

weet alles van pedagogen en weet dit te vertalen in zijn 

handelen met de leerlingen. Kortom: Falco voelt zich 

als een vis in het water binnen het Freinet concept! En 

als u denkt: die heb ik toch al eens gezien? Dat kan 

kloppen: hij heeft bij ons stage gelopen. 

Ook hij zal zich in de eerste Freispraak van 2021 verder 

voorstellen.  

René 



 

 Kerstmarkt Libel – twee goede doelen  

Zoals jullie waarschijnlijk zelf al wel hebben gedacht, gaat de kerstmarkt op de Libel dit jaar niet door. 

Toch willen wij als school wel aandacht besteden met onze leerlingen aan een goed doel. Dit jaar is 

met de leerlingenraad ervoor gekozen om dit tweeledig te doen. 

 

De eerste actie is dat er door alle leerlingen kerstkaarten worden gemaakt voor ouderen die zich 

misschien wel eenzaam voelen in deze tijd. 

 

Daarnaast willen wij ook geld ophalen voor een goed doel. Op onze locatie Hugo zit de tweeling Luuk 

en Roos. Luuk heeft leukemie en moet hierdoor regelmatig naar het ziekenhuis en mist vaak leuke 

activiteiten. Zijn zus Roos heeft voor hem een sponsoractie opgezet bij Stichting Make a Wish. Zij heeft 

geld voor Luuk opgehaald door te zwemmen. Dit heeft zij inmiddels gedaan, maar het is nog steeds 

mogelijk om haar actie te steunen. Hieronder de link naar haar actie met de mogelijkheid om nog te 

doneren. 

Roos zwemt voor Luuk 

 Tessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://makeawishnederland.org/actie/1413/zwemmen-voor-make-a-wish-nederland


 

 

 

 Thuisluizenpluizen (RIVM) 

Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt thuis of op school, is het 

belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg 

stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u 

hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren 

kammen met een fijntandige kam. In onze instructiefilm kunt u zien hoe u het beste kunt 

controleren en behandelen. 

Controleren 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter 

de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet 

u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de 

hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 

contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 

kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 

kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 

fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes 



zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee 

weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

Hoe kunt u kammen? 

● Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het 

kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone 

kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

● Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het 

haar met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, 

begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de 

hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 
● Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. 

Gooi deze na afloop weg. 

● Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen 

met een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

● Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

● Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan 

is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 

antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker 

ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 

Voorlichtingsfilm over hoofdluis 

https://youtu.be/QPws_SO1_mU 

Checklist 

Prioderm heeft de richtlijnen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) overgenomen en  verwerkt in een checklist.  Aan de hand van deze checklist 

controleer je eenvoudig of je niets bent vergeten bij het behandelen van hoofdluis. 

Tessa 

 

 Gevonden sleutels op de locatie Hugo 

Het komt regelmatig voor dat er fietssleutels worden gevonden. Op 

de Hugo worden deze opgehangen op het prikbord bij de 

hoofdingang meteen als je binnen komt aan de linkerkant. Hopelijk 

worden deze door de eigenaren opgehaald. 

Saskia 

 

 

https://youtu.be/QPws_SO1_mU


● Kalender 

De volledige kalender is standaard te vinden op onze website. 

8 december 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
10 december 2020 

Swim to Play met kleding zwemmen 
17 december 2020 

kerstviering Hugo en Margriet 
18 december 2020 

kerstviering Libel 
18 december 2020 

12.00 uur leerlingen vrij 
22 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Kerstvakantie 
 

● Vakanties 

Het overzicht is ook standaard te vinden op onze website. 

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  


