
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Laat kinderen zelf hun voedsel kiezen uit een rijke en 

behulpzame omgeving die jullie voor hen inrichten. 

Jullie zijn opvoeders. 

 
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: 

- Personele zaken / Staff 

- Testen en vaccineren / Testing and vaccinate 

- Alternatief ouderfeest / Alternative parent party  

- Aanspreekpunt per locatie / Contact person at every location  

- Kinderen onderwijskansen bieden in en na Coronatijd / Offering 

children educational opportunities in and after the Corona 

period  

 

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

De foto’s komen uit de Waterlelies: experimenteren met droogijs – 

“The smoking dragon” Op de blog van de Waterlelies in Schoudercom is 

meer te zien (waaronder een filmpje).  
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 Personele zaken / Staff 

Thijs is geboren! 

Juf Maaike is afgelopen zaterdag bevallen van een zoon: Thijs! Zijn vader, 

moeder en trotse broer zijn heel blij met hem. Maaike en Thijs zijn al via 

een videoverbinding even op bezoek geweest in de Zonnebloemen. 

Maaike: gefeliciteerd! 

Thijs is born!  

Miss Maaike gave birth to a son last Saturday: Thijs! His father, mother and proud brother are very 

happy with him. Maaike and Thijs have already visited the Sunflowers via video link.  

Maaike: congratulations! 

 

Vader Astrid overleden 

Vandaag berichtte Astrid mij dat haar vader van 82 vrij plotseling is overleden. Astrid: gecondoleerd, 

sterkte, warmte en liefde voor jullie in de komende tijd.  

Father Astrid passes away 

Today Astrid informed me that her 82-year-old father died quite suddenly.  

Astrid: condolences, strength, warmth and love for you in the coming period. 

 

 

 Testen en vaccineren 

Voor alle duidelijkheid: er zal niet op school worden getest op Corona. U beslist zelf of u uw kind laat 

testen en regelt die ook zelf. Ook vaccineren zal niet op school gebeuren.  

René 

 Testing and vaccinate 

To be clear: no Corona tests will be done at school. You decide for yourself whether you have your 

child tested or not and you will arrange it yourself as a parent. Vaccination will also not take place at 

school.  

René 



 Alternatief ouderfeest 

SAVE THE DATE: alternatief ouderfeest op 26 maart! 

Het legendarische jaarlijkse ouderfeest is terug. Uiteraard in alternatieve vorm. Een oppas is niet 

nodig!  

Zet de datum vast in je agenda en houd de komende weken de Freidag in de gaten voor meer 

informatie. 

Activiteitencommissie  

 Alternative parent party 

SAVE THE DATE: alternative parent party on March 26th!  

The legendary annual parent party is back. Of course in alternative form. A babysitter is not necessary!  

Save the date in your calendar and keep an eye on the Freidag for more information in the coming 

weeks. 

Acitiviteitencommissie 

 

 Aanspreekpunt per locatie 

Per locatie is er vanuit de schoolleiding een apart aanspreekpunt waar u terecht kunt.  

Margriet:  Joke 

Hugo de Groot:  Anne Marie 

Libel:   Tessa 

Joke regelt de verlof aanvragen voor de hele school. Bij haar kunt u daarvoor nog steeds terecht.  

René 

 

 Contact person at every location 

For each location there is a separate school management 

contact person.  

Margriet:  Joke 

Hugo de Groot:  Anne Marie 

Libel:   Tessa 

Joke arranges the leave requests for the entire school. You 

can still turn to her for a leave request. 

René 



 Kinderen onderwijskansen bieden in en na Coronatijd 

Achter de schermen is hard gewerkt aan plannen wat we kinderen op de Freinetschool Delft kunnen 

bieden nu en na Coronatijd. Ik heb u uitgenodigd om input te leveren, daar is goed gebruik van 

gemaakt. Ook hebben collega’s ideeën aangeleverd. Daarnaast heb ik met diverse mensen zoals 

schoolpsychologen, jeugdwerkers, leerkrachten en schoolleiders een pamflet opgesteld wat afgelopen 

weken op menige onderhandelingstafel heeft gelegen.  

De plannen liggen nu bij de MR en het team. De match met de plannen van de landelijke overheid is 

er. We kunnen dus aan de slag op het moment dat het geld vrijkomt. Uiteraard zal ik u uitgebreid op 

de hoogte brengen van de plannen. In de plannen is er volop ruimte om ook als ouders een actieve rol 

te spelen: we doen het met elkaar! 

René 

 Offering children educational opportunities in and after the Corona 

period 

Behind the scenes, we worked hard on options that we can offer children at the Freinetschool Delft 

now and after Corona time. I invited you to provide input, which has been used well. Colleagues have 

also provided ideas. In addition, I have drawn up a pamphlet with various other people such as school 

psychologists, youth workers, teachers and school leaders from all over the country. This pamphlet has 

been on many negotiating tables in recent weeks.  

The plans are now with the MR and the team. The match with the plans of the national government is 

there. So we can get to work the moment the money is released. Of course, I will inform you in detail 

of the plans. In the plans there is plenty of room to play an active role as parents: we will do it together! 

René 

https://www.renevanengeleneducatie.nl/2021/02/04/pamflet-onderwijskansen-voor-kinderen-in-en-na-coronatijd/

