
Freidag 
 

Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, 

waarneming en onderzoek. Zo niet, dat zijn het maar 

waardeloze formules. 

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 komt aan de orde: 

- Luizencontrole 

- Factuur overblijven 

- Sparen voor de schoolbibliotheek 

Onderaan treft u nog de kalender en het overzicht met vakanties en vrije dagen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 
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 Luizencontrole 

De luizencontrole is vandaag niet doorgegaan vanwege de Corona maatregelen. Zouden jullie thuis wel 

goed willen blijven controleren? We merken dat er momenteel vaak melding bij de leerkrachten wordt 

gemaakt van luizen.  

 

Tessa 

 

 

 Factuur overblijven 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Begin november ontvangen jullie weer de factuur voor het 

Overblijven. 

Indien er nog wijzigingen, opzeggingen of nieuwe aanmeldingen 

zijn dan vernemen wij dat graag z.s.m. via het formulier op de 

website van de school.   

Alvast dank, 

Stichting Overblijven en Melkplan 

 

 

 Sparen voor de schoolbibliotheek 

Heeft u thuis nog bonnetjes van Paagman van aangeschafte kinderboeken in de Kinderboekenweek 

(30 september t/m 25 oktober)? Deze kunnen t/m 13 november ingeleverd worden bij de leerkracht. 

Tessa 

 

 

 

 

 

 



 Kalender 

De volledige kalender is standaard te vinden op onze website. 

4 november 2020 

20.00 uur redactievergadering Freispraak 
11 november 2020 

19.30 uur MR 
12 november 2020 

start Swim to Play tweede groep 
20.00 uur overblijfcommissie 

17 november 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
26 november 2020 

schoen zetten op Hugo en Margriet 
4 december 2020 

Sinterklaasviering 
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

8 december 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
10 december 2020 

Swim to Play met kleding zwemmen 
16 december 2020 

kerstviering Hugo, Margriet en Libel 
17 december 2020 

kerstmarkt Libel 
18 december 2020 

12.00 uur leerlingen vrij 
22 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Kerstvakantie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vakanties 

Het overzicht is ook standaard te vinden op onze website. 

Vakantieregeling 2019-2020 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  

  
 

 


