
 

 

Freidag 
Het leven is geen zijn, maar een worden. 

Célestine Freinet 

 

Schooljaar 2020-2021  

Nummer 7 

16 oktober 2020  

 

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: 

 

- Covid-19 

- Voicemail 

- Ontwerpen tijdens de kinderboekenweek 

- Kalender tot en met november 

- Overzicht vakanties en andere vrije dagen 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

 

Voor iedereen een 

heel fijne 

herfstvakantie!! 

 

http://www.freinetschooldelft.nl/


 

 Covid-19 

Zoals u uiteraard weet neemt de verspreiding van het virus weer flink toe. Covid-19 zal nog wel een 

tijd blijven. De afgelopen periode heb ik als directeur veel voorrangsverklaringen opgesteld zodat 

collega’s zich snel konden laten testen en ze weer snel konden komen werken. Om ons heen hoorden 

we ook dat in thuissituaties Corona steeds dichterbij komt of zelfs binnen is.  

Nu is het steeds ‘een verrassing’ wat er gebeurd als er een collega ineens niet naar het werk kan komen. 

Dat geeft onrust. Een invaller blijkt niet (altijd) te werken en geeft meer onrust. De kinderen thuis 

onderwijs laten volgen werkt wel voor oudere kinderen, maar wat als ouders de kinderen niet kunnen 

opvangen? Wat als in de thuissituatie er iemand is die in de risicogroep zit? 

Om te meer rust en lijn hierin te brengen, zullen we gaan werken met scenarioplanning. We weten 

dan als ouders, collega’s en kinderen wat we in welke situatie doen. Hierbij kiezen we voor rust voor 

alle drie de groepen (ouders, collega’s en de kinderen). Op dit ogenblik werk ik de scenario’s uit. Ik heb 

al de nodige input gekregen van collega-directeuren, ouders, leerlingen en collega’s. Mocht u nog 

suggesties hebben, kunt u deze uiteraard sturen naar directie@freinetschooldelft.nl. Op de donderdag 

na de vakantie bespreek ik de scenario’s in het kaderteam. Daarna bespreek ik het met de 

medezeggenschapsraad: zij hebben hierop instemmingsrecht. 

René 

 

 Voicemail 

Als je als ouder een oproep van school hebt gemist, luister dan even de voicemail af voordat je 
terugbelt. We hebben met het team de afspraak dat de voicemail wordt ingesproken, zodat ouders 
ook weten naar wie ze terug moeten bellen, indien nodig. 
 
Tessa 

 

 Ontwerpen tijdens de kinderboekenweek 

 

Hoe kun je dino-eieren beschermen? (Dinosaurussen) 

Hoe kun je iets zwaars verplaatsen?  (Egypte) 

Hoe kun je veel spullen meenemen?  (Romeinen) 

Hoe kun je je minder eenzaam voelen? (Tweede 

Wereldoorlog) 

mailto:directie@freinetschooldelft.nl


   

 

 

 

 

Allemaal ontwerpvragen die passen bij het thema van de 

kinderboekenweek: geschiedenis. Op alle locaties zijn in 

de afgelopen weken Ontwerpboxen bezorgd waarmee de 

kinderen aan de slag konden met het bedenken van 

oplossingen voor deze vragen. Deze Ontwerpboxen zijn 

door de Freinet Ouders Delft gefinancierd.  

   

Bij de kleuters werken we over dino’s en hebben we zelf 

dino-eieren gemaakt. Daarna moesten deze eieren 

natuurlijk goed beschermd worden tegen allerlei 

mogelijke gevaren. Er kwamen heel veel creatieve 

oplossingen tevoorschijn!  

 

 

Bij de Violen werken de kinderen over het thema Egypte 

en hebben zij oplossingen bedacht voor het bouwen van 

piramides: Hoe kun je iets zwaars verplaatsen? met een 

zwaar blok erbij, werd getest of het ontwerp ook echt 

werkte.  

 

Malika 

  



 

 Kalender tot en met november 

Op onze site https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/kalender vindt u standaard de kalender:  

16 oktober 2020 

Studiedag 
Leerlingen zijn vrij! 

19 t/m 25 oktober 2020 

herfstvakantie 
27 oktober 2020 

20.15 uur Freinet Ouders Delft 
30 oktober 2020 

luizencontrole 
4 november 2020 

20.00 uur redactievergadering Freispraak 
9 t/m 20 november 2020 

deze weken oudergesprekken 
11 november 2020 

19.30 uur MR 
12 november 2020 

start Swim to Play tweede groep 
12 november 2020 t/m 12 november 2021 

20.00 uur overblijfcommissie 
17 november 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
26 november 2020 

schoen zetten op Hugo en Margriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/kalender


 Vakantieregeling en margedagen 

Op onze site https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/schooltijden-en-vakanties vindt u standaard 

onderstaand overzicht: 

 

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  

  

 

https://www.freinetschooldelft.nl/ouders/schooltijden-en-vakanties

