
 

 

 

Freidag 
 

Kinderen willen kennen, willen weten: ze vragen aan 

één stuk hoe de wereld, de natuur in elkaar zit, ze 

willen opheldering over de wondere wereld van 

machines en wetenschap. 

 
 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: 

- Bewegingsonderwijs / Physical Education 

- Protocol  

- Freinet Ontwerpweken / Freinet Design weeks  

- Klavertjes  

- Zonnebloemen 

- 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 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 26 

27 februari 2021 

http://www.freinetschooldelft.nl/


 Bewegingsonderwijs 

De komende week start, binnen het protocol dat we hebben vastgesteld, het bewegingsonderwijs 

weer. Vanaf dinsdag zijn er weer lessen in de gymzaal gegeven door Koen. 

René 

 Physical education 

In the coming week, within the protocol we have established, PE will start again. On Tuesday Koen will 

start with the indoor PE classes.  

René 

 

 Protocol 

Inmiddels hebben we twee weken ervaring kunnen opdoen met het nieuwe protocol en is er meer 

bekend over landelijke ontwikkelingen. Dit geeft geen aanleiding tot versoepelingen. Wel wil ik een 

ieder oproepen om het protocol goed te volgen.  

Wat we wel gaan doen is kijken welke andere onderdelen van ons onderwijsaanbod we binnen dit 

protocol nu ook kunnen aanbieden en uitvoeren. Denk hierbij aan bewegingsonderwijs (zie hierboven) 

en aan het werken in groepjes met kinderen uit verschillende klassen, bijvoorbeeld bij de 

ondersteuning en het FrienetLab (dat in de tweede week na de vakantie fysiek start). Daarbij zal er wel 

cohortering plaats vinden. Als er dus vier kinderen uit twee klassen in een ruimte de ondersteuning 

volgen, blijven de kinderen uit de verschillende klassen uit elkaar conform het protocol.  

René 

 Protocol 

We have gained two weeks of experience with the new protocol and more is known about national 

developments. This does not give reason to a less strict protocol. However, I would like to call on 

everyone to follow the protocol carefully.  

What we will do, is to see what other parts of our education we can now also offer and implement 

within this protocol. You can think about Physical Education (see above) and working in groups with 

children from different classes like special educational needs groups and the FrienetLab (which starts 

at school in the second week after the holiday). In these groups we will use  ‘cohorting’. So, if four 

children from two classes work in one room, the children from the different classes stay apart in 

accordance with the protocol.  

René 

 

 

 



 Freinet ontwerpweken – herhaalde 

oproep 

 

 

Wanneer: Van 8 maart t/m 25 maart 

Voor wie: Alle leerlingen van De Freinetschool Delft 

Welke hulp?  

Voor de Freinet Ontwerpweken is het uitgangspunt dat 

ouders in de ontwerpfase of bij het maken van prototypes 

kunnen meedoen en meehelpen. Met de huidige Corona-maatregelen gaan we dit online doen met 

behulp van filmpjes.  

• Heb je verstand van ontwerpen of onderzoeken of beschik je over kennis wat bij het thema 

Natuur past? 

• Heb je een beroep dat te maken heeft met de natuur?  

Zo ja, Wil je een informatief filmpje maken over dat beroep en wil je daarin vertellen over een probleem 

dat om een oplossing vraagt? 

De leerlingen kunnen dan aan de slag met het ontwerpen van een oplossing.  

Geef je op via  Schoudercom bij Christel Koop of Malika Verbeek. Geef hierbij aan waar jouw filmpje 

overgaat, voor welke groep het geschikt is en voor wanneer je het filmpje af kunt hebben. Een link 

naar het filmpje kan je later sturen naar een van ons zodat we het door kunnen sturen naar de 

desbetreffende groep. 

We horen het graag uiterlijk woensdag 3 maart 2021 

Christel en Malika 

 Freinet Design weeks  

When: from the 8th  of March till the 25th of March  

For whom: all students of the Freinetschool Delft  

What help is needed?  For the Freinet Design Weeks, the starting point is that parents can participate 

and help in the design phase or in making prototypes. With the current Corona measures, we will do 

this online by videos.   

• Do you have knowledge about designing or researching or do you have knowledge that fits the 

theme ‘Nature’?  

• Do you have a profession that has to do with nature?   

If so, do you want to make an informative video about that profession and do you want to tell about a 

problem that requires a solution?  

The students can then start designing a solution.   



Register via Schoudercom: send a message to Christel Koop or Malika Verbeek. Please indicate what 

the subject of your video will be, for which age group it is suitable and when you will be able to finish 

the video. You can send a link to the video to one of us later so that we can forward it to the relevant 

group.  

We would like to hear from you before or at Wednesday the 3rd of March 2021. 

Christel en Malika 

 

 Klavertjes 

Komende week vervangt Eline Christel bij de Klavertjes, net als voor de vakantie. De ouders van de 

Klavertjes hebben hier bericht over ontvangen. 

René 

 

 Klavertjes 

Next week Eline replaces Christel at the Klavertjes, just like before spring holiday. The parents of the 

Kalvertjes have received a separate message. 

René 

 

 Zonnebloemen 

Komende week is Milan weer fysiek op school. Op dinsdag, woensdag en donderdag staat hij voor de 

Zonnebloemen. De ouders van Zonnebloemen hebben hier bericht over ontvangen. 

René 

 

 Zonnebloemen 

Next week Milan will be at school. On Tuesday, Wednesday and Thursday he will be the teacher of the 

Zonnebloemen. The parents of the Zonnebloemen have received a separate message. 

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.  

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


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 


