
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Aan het begin van ieder leersucces staat niet kennis die 

gewoonlijk pas opdoet als het leven daarom vraagt, 

maar ervaring, oefening en werk. 

 
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 de volgende onderwerpen: 

- Groepen 8 schooladvies persoonlijk thuisgebracht 

- Onderwijs in de middag groepen 5 t/m 8 

- Onderwijs in de middag groepen 3 en 4 

- Google Meets in de groepen 1 en 2 

- Notenallergie bij de noodopvang 

 

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 
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 Groepen 8 schooladvies persoonlijk 

thuisgebracht 

Vandaag brachten Caroline, Sandy en Peter persoonlijk de 

schooladviezen naar de leerlingen van de groepen 8. Op de fiets! 

Voor onze leerlingen een verrassing. Ouders was gevraagd dit 

voor zich te houden. In deze Freidag enkele foto’s van de 

‘overhandigingen’.  

Voor iedere leerling was er ook nog 

een medaille.  

Jongens en meiden van de groepen 

8: top gedaan – we zijn trots op 

jullie inzet en groei! 

René 

 

 

 Vanaf volgende week: onderwijs in de middag 

voor de groepen 5 t/m 8 tijdens thuiswerken 

Met een aantal van u hebben zowel de MR als ik contact gehad over het 

onderwijs in de middagen. Zeker nu de lockdown langer duurt is het 

onwenselijk om in de middag geen ‘verplicht’ onderwijs aan te bieden. Afgelopen woensdag heb ik 

overleg gehad met de MR en zijn we tot nieuwe afspraken gekomen.  

Middag aanbod 

Vanaf maandag is er tijdens de schooltijden voor de groepen 5 t/m 8 onderwijs. Vandaag heeft Tessa 

de praktische uitwerking hiervan afgestemd met de leerkrachten. In de planning voor de groepen is 

vanaf maandag de middag opgenomen. Zoveel mogelijk 

wordt hier ook werk opgenomen ‘los van het scherm’. Het 

FreinetLab wordt niet meer vrijblijvend ingezet, maar er 

worden afspraken gemaakt dat wie wat doet en wanneer 

dat klaar is. Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van 

Kelly (creatief) en Koen (bewegingsonderwijs), maar vooral 

ook van het aanbod van de groepsleerkracht. Vorm en 

inhoud van het middagaanbod is uiteraard afgestemd op 

leeftijd van de kinderen.  

 

 



Ouders die dat niet gelijk geregeld krijgen vanaf 

maandag 

Voor ouders die het niet gelijk geregeld krijgen heb 

ik met de MR afgesproken dat u dit kunt aangeven 

bij de leerkracht om daar specifiek een afspraak 

over te maken. Mocht het thuisonderwijs langer 

duren, ga ik er vanuit dat in de week van 8 februari 

alle leerlingen het onderwijs volgen van de 

middagen. 

 

René 

 

   

 

 

 Onderwijs 

in de middagen 

groepen 3 en 4 

Voor de groepen 3-4 is het werken in de middagen op maat. Het blijft 

facultatief. Voor het ene kind is het belangrijk ’s middags te spelen, voor de 

ander om ’s middags te werken. U stemt af met de leerkracht als u wilt dat 

uw kind in de middag werkt aan ons aanbod. Een aantal doen dit al. 

De kinderen hebben uiteraard recht op een goede begeleiding vanuit de leerkracht. Hoe en wanneer 

dit gebeurt, houden we flexibel: kijk wat kan in de thuissituatie bij u.  De leerkracht stemt dit af met 

wat voor de leerkracht passend is. 

René 

 

 Google Meets groepen 1 en 2 

Hoe houden we contact met de kleuters tijdens de lockdown? 

De eerste twee weken van thuisonderwijs verliep het contact bij 

de groepen 1-2 vooral via SchouderCom. Er werden iedere 

maandag instructie filmpjes opgenomen en opdrachten 

verstuurd. In de derde week werd dit voortgezet en werd ook 

gestart met kringactiviteiten in kleine groepjes via Google Meet. 

Zowel voor de juffen als de kinderen was het heel leuk om elkaar 

weer te zien en te horen. Wat hadden we ze gemist! In de vierde 



week werd dit contact uitgebreid met een grote 

kring, waaraan iedereen kon meedoen. De 

microfoons werden nog wel uitgelaten. Door in de 

kleine kring te oefenen, kunnen we binnenkort 

misschien ook in een grote kring om de beurt iets 

vertellen. Vanaf volgende week zijn er twee grote 

kringen per week en ook kunnen alle kinderen een 

keer  ingedeeld worden  in een kleine kring. We 

missen het echte contact met de kinderen enorm 

maar zijn wel blij om via deze Google Meets toch 

contact te hebben.  

Op de noodopvang is geen tijd de kinderen (die uit 

zes kleutergroepen komen) te begeleiden bij 

Google Meets. Maar doordat ze op verschillende 

dagen gepland worden, kan iedereen wel een 

keer meedoen thuis. 

De leerkrachten van de groepen 1-2 

 

 Notenallergie bij de Noodopvang 

Vanaf komende week is er op dinsdag en donderdag bij de noodopvang van kleuters een leerling met 

een zware notenallergie. 

Geef uw kind op die dag dus GEEN eten en drinken met noten en/of sporen van noten mee. 

Alvast dank! 

René 

 


