
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Students should take an active role in technology 

rather than a passive one. 

 
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: 

- Valentijnsactie uitgesteld / Valentine’s day promotion postponed  

- Klavertjes 

- Opbrengst actie muziek aan de deur 

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 
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 Valentijnsactie uitgesteld 

Valentijnsactie uitgesteld.....dus hou het nog even geheim!  

Wegens vertragingen in de levering kunnen we (helaas) de verrassing voor de leerlingen pas maandag 

uitdelen op alle locaties....dus nog even niks vertellen! 

Dank je wel!  

De Freinet Ouders Delft (De FOD) en Activiteiten Commissie 

Valentine’s day promotion postponed 

Valentine's Day promotion postponed..... So keep it a secret for a while!   

Due to delays in the delivery, we can (unfortunately) not hand out the surprise for the students until 

Monday at all locations.... so don't tell anything!  

Thank you so much!  

De Freinet Ouders Delft (De FOD) en Activiteiten Commissie 

 

 Klavertjes  

Naast Milan is het ook voor Christel van de Klavertjes niet mogelijk op dit moment om voor de klas te 

staan. Zij wordt vervangen door Eline op maandag, dinsdag en woensdag. De ouders van de Klavertjes 

zijn hier apart over ingelicht. 

Anne Marie  

Klavertjes 

Besides Milan, it is also not possible for Christel (Klavertjes) to be at school. Eline will be the teacher of 

the Klavertjes on Monday, Tuesday and Wednesday. The parents of the Klavertjes have been informed 

about this separately. 

 

Anne Marie  

 

 Opbrengst actie muziek aan de deur  

In december berichtte een we dat een aantal studenten die bij onze school in de buurt wonen, graag 

iets wilden doen voor de school en de buurt. Ze zijn toen in de kerstvakantie langs de deuren geweest 

om Kerstliedjes te zingen en perenlikeur te verkopen. Hieronder de mail die ik van ze ontving. Met de 

leerlingenraad bespreek ik het voorstel van Pepe. 

René 

 



Met trots kunnen we zeggen dat een dubbele avond langs de deuren met muziek een prachtig bedrag 

heeft opgeleverd van om en nabij 350 euro. 

Zoals we in de vorige meeting hadden bepaald, willen we graag aan jullie overlaten waar het geld het 

best terecht komt. Een suggestie zou zijn het (deels) aanschaffen van ukulele's gezien deze eenvoudig 

te bespelen zijn voor kinderen en ze snel progressie kunnen maken. In dit geval, meld ik (Pepe) mij 

graag aan om de kinderen te helpen met de eerste kneepjes en voor beginnende lessen. 

We horen graag van jou wat nu de volgende stap is. 

Vriendelijke groet, 

Lars, Quint, Mees, Joris en Pepe 

 


