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Agenda april 2022 
Datum Groepen Activiteit 

Vrijdag 1 april Alle groepen Margedag; leerlingen zijn vrij!  
Informeert u de taxichauffeur. 

Vrijdag 15 april Alle groepen Goede Vrijdag; vrij 

Maandag 18 april Alle groepen Tweede Paasdag; vrij 

Vrijdag 22 april Alle groepen Koningsspelen 

Zaterdag 23 april 
t/m zondag 8 mei 

Alle groepen Meivakantie 

 

Trefwoord  
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven  
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het 
leven zelf vernieuwd kan worden. 
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en 
dood van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 
 
Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?  
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stel-
len en de bereidheid te zoeken. 
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van 
Tomas en de andere leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20). 

 
 
Team;  
Afscheid juf Lara (orthopedagoog) 
Lara heeft per 1 april jl. afscheid genomen van de Fiduciaschool. Ze 
was vanaf het jaar 2010 aan de school verbonden als 
orthopedagoog. Dinsdag jl. hebben we afscheid van haar genomen. 

Alle groepen hebben een presentje voor juf Lara gemaakt en ze is flink in het zonnetje en de 
bloemen gezet. We gaan haar missen en wensen haar veel succes binnen het bedrijf dat ze 
runt, samen met haar man! 
 
Juf Jonne (orthopedagoog) 
Jonne komt Lara vervangen op maandag (tot aan de zomervakantie). Jonne werkt voor 
Educonnect (ook SCSOG). Zij stelt zichzelf in een volgende nieuwsbrief aan u voor. 
 
Juf Elisabeth is al verbonden aan onze school als orthopedagoog. Elisabeth haar uren zijn 
uitgebreid en in het nieuwe schooljaar zal zij Lara volledig vervangen.  
We wensen Jonne en Elisabeth een goede tijd samen toe.  
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Juf Janet  
Juf Janet haar zwangerschapsverlof is voorbij. Ze begint weer met werken vanaf maandag 4 
april a.s. We wensen haar een goede start toe! 
 
Juf Tessa 
Juf Tessa heeft Janet gedurende deze periode vervangen. We bedanken haar voor haar inzet 
en wensen haar succes in haar nieuwe vervangingsbaan.  
 
 

Kindteam  
Als onderdeel van de zorg en ontwikkeling van uw kind binnen de 
Fiduciaschool bestaat al langer een team van mensen die 
meedenken in de zorg voor uw kind. Sinds 1 januari heeft dit 
team een nieuwe naam: Kindteam. 
Dit team bestaat uit de directeur, intern begeleiders, 
orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, kinderfysiotherapeut, schoolarts van de GGD 
en (op afspraak) de leerplichtambtenaar. Wanneer er zorgen of vragen zijn over uw kind 
kunnen deze professionals met elkaar bespreken wat er nodig is en wie er hulp zou kunnen 
bieden.  
Soms kan deze extra zorg op school geboden worden. Het kan ook zijn dat er ondersteuning 
in de thuissituatie nodig is. Schoolmaatschappelijk werk kan hier in meedenken, maar soms 
is extra hulp via het WIJ team wenselijk. 
Als verbinding tussen school en thuis is ons Kindteam uitgebreid met Lotte, zij is de SBO WIJ-
medewerker en verbindt onze school met de diverse WIJ-teams. 
Haar rol is het stroomlijnen van zorg en ondersteuning buiten de muren van onze school, we 
zijn heel blij dat zij bij het Kindteam is aangeschoven. 
 
De leden van het kindteam kunt u vinden in de nieuwsbrief die u per mail ontvangen 
heeft. 
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SCSOG 25 jaar!  
Zoals al eerder is beschreven in de Nieuwsbrief, bestaat de stichting SCSOG 
25 jaar. Het feest dat hierbij hoort is uitgesteld, maar komt er nu echt aan! 
De week van 9 tot 13 mei is een feestweek voor alle scholen van de stichting. 

  
Op dinsdag 10 mei komt NoordStaat bij ons op school om een feestdag te verzorgen voor de 
leerlingen. 
Er zullen workshops worden gegeven rondom graffiti, dans en muziek. 
Hoe de dag er precies uit gaat zien, daarover volgt binnenkort meer informatie, het belooft 
een leuke, feestelijke dag te worden. 
 
Donderdag 12 mei is een margedag; alle leerlingen zijn dan vrij. 
Op deze donderdag vindt het personeelsfeest plaats.  
 
 
  

Ouderavond ouderraad; woensdagavond 18 
mei 2022! 
We zijn blij om te kunnen melden dat de ouderraad op 
woensdag 18 mei een ouderavond organiseert. Eindelijk 
kunnen we weer samenkomen en kan de ouderavond van 
de ouderraad weer georganiseerd worden. 
De uitnodiging en het programma volgen nog maar zet deze 
datum a.u.b. alvast in uw agenda.  

 
 
Schoolvoetbaltoernooi; 13 april 
Op woensdag 13 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats 
voor een aantal leerlingen van de eindgroepen. Elf jongens en 
tien meiden gaan voetballen voor De Fiduciaschool. Dit toernooi 
vindt plaats op het sportpark Esserberg. 
We wensen de leerlingen en de begeleiding een mooi toernooi 
toe! 

 
Koningsspelen; vrijdag 22 april 
Op vrijdag 22 april a.s. vieren we de Koningsspelen bij 
ons op school.   
Vanwege corona hebben we dit de afgelopen 2 jaren 
minder uitgebreid kunnen vieren. Dit jaar willen we het 
graag weer samen met u vieren. Om u erbij te betrek-
ken willen we u vragen om te helpen bij de sport en 

spelactiviteiten. Naast de sport en spelactiviteiten is er ook een sponsorloop. Dit jaar willen 
we geld inzamelen voor de mensen in Oekraïne. Komende week ontvangt u meer informatie 
over de koningsspelen.  
Met sportieve groet, Rik en Selma  



 

Nieuwsbrief Fiduciaschool april 2022 

 

Ontwikkelingen rondom het coronavirus 
Het kabinet heeft op 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen 
verder te versoepelen. Dat betekent concreet voor onze school dat het 
advies om twee keer per week preventief testen voor leerlingen én 
personeel komt te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis 

te blijven en een zelftest af te nemen. Het blijft mogelijk om op school een zelftest te 
ontvangen. 
Wanneer we bericht ontvangen dat een leerling positief test, mailen we de ouders, 
verzorgers van de groep en geven we alle leerlingen twee zelftesten mee naar huis.  

 

 
Nieuws uit de middenbouw 
Maandag 21 maart jl. is de middenbouw, 
met prachtig weer, op bezoek geweest in 
kamp Westerbork. Het was een 
informatieve dag waarin de kinderen 
hebben kunnen ontdekken, vragen en 
verwonderen. De begeleiding nam ons 
mee in indrukwekkende verhalen over 
Anne Frank, Jule, en nog een tweetal 
anderen. Persoonlijke verhalen die 
binnenkwamen bij de kinderen. Het was 
een bijzondere dag waarover de kinderen 
vast veel verteld hebben. De verdere 
foto's zijn te zien in de app. 
 
Verzoek: 
Verder hebben we de komende tijd lege keukenrollen nodig. Wilt u die voor ons sparen en 
aan uw kind(eren) meegeven? 
Groetjes, de middenbouw 
 

 
Margedagen en feestdagen 

Op vrijdag 1 april hebben de kinderen een margedag en heeft het 
personeel van de Fiduciaschool (in combinatie met De Kimkiel) een 
studiedag muziek en/of cultuur. 
 
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. De kinderen zijn dan vrij, 
evenals maandag 18 april, Tweede Paasdag. We wensen jullie een 
goed Paasweekend! 
 
 
Op donderdag 12 mei is er een extra margedag ingepland vanwege 

het 25- jarig bestaan van onze stichting: de SCSOG. In november stond hiervoor een 
margedag gepland maar deze is niet doorgegaan vanwege corona. Hiervoor in de plaats is 
donderdag 12 mei als margedag gepland. 
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Gevonden voorwerpen 
  

 
 

Bovenstaande voorwerpen liggen op school. Als u een voorwerp herkent, kunt u uw kind dit 
laten afhalen bij (conciërge) Bert. 

 
Nieuws vanuit de 
Medezeggenschapsraad (MR) 
In de vergadering van 15 februari hebben we in de 
MR de volgende zaken besproken: 
  
Coronavirus: Sinds de voorjaarsvakantie zijn er veel 
besmettingen (personeel + leerlingen) op de 
Fiduciaschool. Personeel werkt soms extra of is 

beperkt inzetbaar (thuissituatie) door het virus. 
 
Julianaplein: Er hebben zich tot nu toe geen grote problemen voorgedaan; de leerlingen 
komen bijna altijd op tijd op school. Als er al vertraging is, dan is dat geen grote 
vertraging/geen vertraging die komt door de werkzaamheden aan de ringweg. 
 
Schooltijden: De eindtijden van de schooldag veranderen weer vanaf 1 april, doordat de 
coronamaatregelen zijn versoepeld. Leerlingen die niet met de taxi gaan vertrekken 5  
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minuten voor de taxi’s. Zo eindigt de lesdag rustiger. En kunnen leerlingen veiliger 
vertrekken zonder dat ze te maken krijgen met rijdende taxi’s. 
 
Informatie voor de overstap naar voortgezet onderwijs: Een interne werkgroep is bezig om 
de overstap te evalueren en bekijkt welke informatie(voorziening) er nu is. Daarna wordt 
bekeken of en hoe het beter kan. 
 
Ouderbijdrage/bijdrage schoolreis: de vrijwillige ouderbijdrage die ieder jaar gevraagd 
wordt van de ouders, komt te vervallen. We vragen ieder schooljaar alleen nog een bijdrage 
voor het schoolreisje of het schoolkamp.  
 
Onderzoek oudertevredenheid: Op hoofdlijnen is men tevreden over de ontvangen cijfers. 
Maar het onderzoek is niet representatief, omdat er te weinig ouders zijn die meegedaan 
hebben aan het onderzoek. 
 
Leefbaarheid/kansengelijkheid: Er is gesproken over leerlingen die door de (financiële) 
thuissituatie bijvoorbeeld niet kunnen trakteren. Samen met de ouderraad wordt gezocht 
naar een oplossing zodat ook deze kinderen kunnen trakteren op school. 
  
 

Schooltijden en ophaaltijden 
 

Maandag  08.30-14.45 uur  

Dinsdag  08.30-14.45 uur  

Woensdag  08.30-12.30 uur  

Donderdag  08.30-14.45 uur  

Vrijdag  08.30- 12.30 uur 

Om 08.25 uur gaat de schoolbel, zodat om 08.30 uur de lessen kunnen beginnen.  
 
Tijden ophalen, zelf naar huis gaan, worden aangepast vanaf 1 april !  
Zoals u in de mail hebt kunnen lezen gaan de leerlingen die zelfstandig naar huis gaan of die 
worden gehaald vanaf maandag 4 april vijf minuten eerder uit dan de leerlingen die met de 
taxi naar huis gaan.  
Maandag, dinsdag en donderdag om 14.40 uur 
Woensdag en vrijdag om 12.25 uur 
 
De leerlingen die met de taxi naar huis gaan, blijven op dezelfde tijden uitgaan; 
Maandag, dinsdag en donderdag om 14.45 uur  
Woensdag en vrijdag om 12.30 uur 
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Vakantierooster en margedagen 
 

Vakantierooster 2021-2022   Periode   

Goede vrijdag   vr 15 april 2022   

Tweede Paasdag    ma 18 april 2022    

Meivakantie    za 23 april t/m zo 8 mei 2022    

Hemelvaart    do 26 mei t/m zo 29 mei 2022    

Tweede Pinksterdag    ma 6 juni 2022    

Zomervakantie 2022    za 16 juli t/m zo 28 augustus 2022    

  
  

Margedagen in het schooljaar 2021-2022: 

• Vrijdag 1 april 2022  
• Donderdag 12 mei 2022 
• Dinsdag 7 juni 2022  
• Vrijdag 24 juni 2022  
• Vrijdag 15 juli 2022  

  

 
Website  
Heeft u al een kijkje genomen op de website? De website kunt u vinden op 
www.fiduciaschool.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fiduciaschool.nl/

