
 

Nieuwsbrief Fiduciaschool december 2021 

 Nieuwsbrief Fiduciaschool 
December 2021 

  
 

 

Agenda december 2021 
Datum Groepen Activiteit 

03-12-2021 Alle groepen Sinterklaas komt op school (meer informatie in  deze 
nieuwsbrief)  

05- 12- 2021  Sinterklaasfeest! 

23-12-2021 Alle groepen Kerstviering op school (meer informatie in  deze 
nieuwsbrief) 

24-12-2021 Alle groepen Gevonden kleding meenemen (laatste kans!) 

25-12-2021 Alle groepen Start Kerstvakantie 

10-01-2022 Alle groepen 1e schooldag na de Kerstvakantie 

 

Trefwoord  
 

Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog 
hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaar-
digheid. 
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 
t/m 11). 
 
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend  
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat 
het betekent om elkaar te kunnen verrassen. Bijbel: Het geboortever-
haal Jezus (Lucas 1 en 2). 

 
 
 

 
Juf Tessa; invalleerkracht 
Mijn naam is Juf Tessa . De afgelopen tien jaar heb ik op verschillende 
plekken in de wereld in het onderwijs gewerkt. De laatste vier jaar was ik de 
leerkracht van de Nederlandse Taal en cultuurschool in Ghana. Ik gaf daar 
Nederlandse les aan kinderen van 2 tot 16 jaar. Afgelopen zomer ben ik weer 
teruggekomen naar Nederland. Sinds een paar weken werk ik hier met veel 
plezier als invalleerkracht.  

 
 

Studiedag gedrag (3 nov. jl.)  
Op 3 november hebben we een studiedag gedrag gevolgd onder 
leiding van Dick Vogel (Effectief Onderwijs). Het was een zeer leerzame 
dag! 
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Tijdens deze dag hebben we het handelen vanuit de ABC- methodiek 
opgefrist en hebben we de inzet van de pedagogische interventie Interne Time-out, Externe 
Time- out en de eigen keuzeplek behandeld.  
Door ongewenst gedrag op tijd (wanneer het nog klein is) te corrigeren, voorkomen we dat 
negatief gedrag groot wordt. Dit corrigeren doen we door de inzet van: 

- Een Interne Time- out (een plek in de eigen groep, leerkracht gestuurd) 
- Een Externe Time-Out (een plek in de maatjesklas, leerkracht gestuurd) 
- Een Eigen keuze plek (een plek in de eigen groep gekozen door de leerling zelf)  

 
Voor alle groepen staan de volgende afspraken vast: 
• Lestaken worden altijd afgemaakt  
• Alle varianten zijn in de uitvoering zo kort als mogelijk en gericht op terugkeer in de groep 
• De pictogrammen zijn zichtbaar in de groep)  
 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Vorige week is er aan iedere ouder/verzorger een mail gestuurd met een persoonlijke link 
naar een oudertevredenheidsonderzoek. We zijn benieuwd hoe tevreden u bent over onze 
school. M.b.v. de link komt u bij 10 korte vragen die u moet beantwoorden door een score 
aan te klikken. De volgende onderwerpen komen aan bod : 
-       Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 
-       Onderwijsleerproces 
-       Informatie en communicatie 
En tot slot mag u onze school een rapportcijfer geven. 
 
Heeft u meerdere kinderen op onze school dan is het voldoende de vragenlijst 1 keer in te 
vullen. Uw antwoorden blijven anoniem. 
Wilt u de vragenlijst invullen vóór 10 december a.s.? 
Alvast bedankt voor de moeite! 
 

Ontwikkelingen rondom het coronavirus  
Het coronavirus stelt ons nog steeds voor uitdagingen om de school zo 
lang en veilig mogelijk open te houden voor uw kind(eren) en onze per-
soneelsleden. 
 

De belangrijkste aangescherpte maatregelen herhalen we nog in deze nieuwsbrief: 

• Bij binnenkomst zijn de leerkrachten in het lokaal en wassen de leerlingen direct hun  

• handen. Dit gebeurt ook bij het naar buiten gaan en weer binnen komen voor en na 
de pauze, voor het eten en natuurlijk na toiletgang.  

• De tafels, devices en materialen van de leerlingen worden regelmatig schoongemaakt 
tussen de lessen door. 
 

• De toiletten worden tussen de middag extra schoongemaakt. De conciërge reinigt de 
trapleuningen en deurkrukken gedurende de dag.  
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• Het gymrooster hebben we weer aangepast. De leerlingen gymmen 
alleen met hun eigen groep en er zit steeds 10 minuten tussen de verschillende groe-
pen. De leerlingen komen elkaar zo niet tegen. 

• De leerkrachten blijven in hun eigen lokaal. Overleggen en telefonische-, of online 
contacten met ouders vinden vanuit de klas/ huis plaats. 

• Er zijn geen ouders of vrijwilligers in de school en er zijn geen rondleidingen (onder  
schooltijd).  

• Wilt u, bij het afmelden van uw kind, doorgeven of uw kind ziekteverschijnselen heeft 
die passen bij COVID.  

Mondkapje  

• Wij volgen als school het dringende advies op om leerlingen van groep 6, 7 en 8 een 
mondkapje te laten dragen als zij door de school bewegen.   

• Medewerkers hebben ook een mondkapje op wanneer ze door de school lopen. In de 
klas mag het mondkapje af.  

• De leerlingen nemen zelf een mondkapje mee van huis. Wanneer ze het mondkapje 
vergeten zijn, krijgen ze een mondkapje van school.   

Zelftesten  

• Het dringende advies voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8, en alle medewerkers 
om 2 keer per week een zelftest te doen, ondersteunen wij.   

• Een zelftest neem je af wanneer er geen klachten zijn. Heeft de leerling of de mede-

werker klachten, dan laat je je testen via de GGD.   
• De zelftesten worden thuis afgenomen bij de kinderen. De school verstrekt binnen-

kort de zelftesten.   

• Hoe dit precies gaat en wanneer scholen de testen ontvangen, horen we deze week. 
Ik houd u op de hoogte wanneer ik meer weet hierover.   

Klachten  

• De regels voor snottebellen worden strenger: ook kinderen met milde neusverkoud-
heid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen bij de teststraat van de 
GGD.  

• Heeft u advies nodig dan neemt u contact op met de GGD.  

• Wanneer uw kind vanwege milde klachten of vanwege quarantaine thuis zit, zet de 
leerkracht online lessen klaar. Wanneer uw kind ziek is, worden er geen lessen klaar 
gezet.  

• Wilt u dit aangeven wanneer u uw kind afmeldt.  
Afstand houden  

• Ouder(s), verzorger(s) en externen komen niet in de school.  

• Wij hebben looproutes in de school uitgezet.   

• De pauzes zijn zoveel mogelijk gescheiden.   

• Alleen de maatjesklassen hebben contact met elkaar (buitenspelen, niveaugroepen 
en atelier).   

 
 
 

Brengen en halen van de leerlingen 

• Het brengen-, en halen van de leerlingen blijft hetzelfde (halen en fietsende leer-
lingen om 14.30/ 12.15 uur, taxi’s om 14.45/ 12.30 uur).  
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• Bij het brengen van uw kind zet u hem/ haar af bij het hek of de 
voordeur. U mag niet mee naar binnen (tenzij het noodzakelijk is). 
 

• Wanneer een leerling of leerkracht wel besmet raakt, volgen wij de richtlijnen vanuit 
de overheid en de GGD.  

 
We verwachten dat we op deze manier tegemoet komen aan de veiligheid van de leerlingen 
en leerkrachten en dat we ondertussen de kwaliteit van de lessen kunnen waarborgen. 
 
 

Opbrengst Kinderboekenweek 
In de nieuwsbrief van januari laten we u weten wat de opbrengst van de Kinderboekenweek 
is geworden.  
 
 

Sint Maarten 
Op 11 november was het Sint Maarten. De winkeliersvereniging van het Overwinningsplein 
heeft iedere leerling getrakteerd op een zakje snoep. De kinderen werden op school 
getrakteerd, omdat ze het (i.v.m. het covid-virus) niet verantwoord vond, om alle kinderen in  
de winkels te ontvangen. Dit viel zeker in de smaak bij alle kinderen!  

Bedankt namens alle kinderen van de Fiduciaschool! 👍 
 
 
 
 
 
 
 
Ook een liedje zingen bij de oliebollenkraam was lonend: de 
kinderen werden getrakteerd op een lekkere oliebol! 
Hiernaast een foto van de kinderen uit de groep Kraanvogel: 

 
Sinterklaasfeest  
Op woensdag 1 december mogen de kinderen hun schoen 

zetten op school.  
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Ontvangst van Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december heten wij  Sinterklaas van harte welkom. Wat zijn 
we blij dat hij dit jaar weer bij ons op school komt. We vieren het feest 
uiteraard met de maatregelen die gelden. Ondanks dat, mag dat de pret 
niet drukken. Sinterklaas slaapt namelijk al een week bij ons op school op 
het dak en weet zo zeker dat hij erbij is dit jaar….of gebeuren er toch nog 
gekke dingen? 
-> Let op: Helaas mogen ouders niet bij het ontvangst aanwezig zijn.  
  
Bezoekronde en surprises 
Wanneer Sinterklaas is ontvangen zal hij zijn klassenbezoeken gaan doen in de onderbouw. 
Sinterklaas begint bij de Paradijsvogel, Kolibrie, Koolmees, Specht, Kraanvogel en eindigt bij 
de Zwaluw. De leerlingen van deze groepen zullen verrast worden met een cadeautje.  
De midden- en bovenbouw gaat deze ochtend de surprises en gedichten aan elkaar geven. 
Altijd een leuk moment waarbij iedereen weer nieuwsgierig is naar ‘welke surprise is van 
mij?’ 
 
Eten/ drinken 
Alle leerlingen krijgen deze dag een zakje met pepernoten, 
schuimpjes en wat te drinken. Het is goed dat de kinderen toch 
wat extra fruit of drinken mee krijgen vanuit huis die dag.  
 
Verkleed 
De kinderen mogen, zoals altijd, weer verkleed naar school. Alle leerkrachten zullen foto’s en 
filmpjes delen met u via de ouderapp,  zodat u met uw kind over het Sinterklaasfeest na kunt 
praten.  
 
Inzet ouderraad (OR) 
Wat heeft de OR weer zijn best gedaan om de school en de vitrines mooi te versieren. De 
school is daardoor helemaal omgetoverd in het thema van Sinterklaas. Ook heeft de OR de 
onderbouw flink geholpen met het inpakken van de cadeautjes. Dank jullie wel daarvoor! 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest! 
Met vriendelijke pepernootgroet, Team Fiduciaschool 
 
 

Kerstviering 
Helaas kunnen we, net als vorig jaar, niet met ouders en kinderen 
een Kerstviering organiseren in de kerk. De Kerstcommissie heeft 
daarom een alternatief programma in elkaar gezet met en voor 
de kinderen. Op donderdag 23 december zal deze Kerstviering op 
school, in de groep zijn. 

Wij wensen alle leerlingen en ouder(s), verzorger(s) en broertjes en zusjes alvast een heel 
fijne kerstvakantie toe! 
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Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen 
(SCSOG) 25 jaar! 
De Fiduciaschool is onderdeel 
van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 
Groningen (SCSOG). Deze stichting heeft 
vier scholen met in totaal bijna 800 
leerlingen: De Bolster, De Fiduciaschool, De 
Kimkiel en De Wingerd. In 1996 is de 
stichting opgericht. Dus dit jaar vieren 
we het 25-jarig jubileum van de stichting! 
We zijn blij dat we vanuit de SCSOG al 25 
jaar aan leerlingen een positief 
klimaat kunnen bieden, waarin ze hun 
mogelijkheden en talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen.  
Door de coronapandemie hebben we de viering van het jubileum uitgesteld tot volgend jaar, 
maar dit jubileum is niet ongemerkt voorbij gegaan. De klaslokalen en de school werden 
versierd met slingers en iedereen werd die dag getrakteerd op een heerlijk gebakje. We 
hopen dat we in het voorjaar van 2022 een groter feest kunnen vieren waar ook de 
leerlingen bij betrokken zullen worden! 
 
 

Atelier middenbouw 
In de week van 15 november zijn de klassen van de middenbouw, apart van elkaar, naar het 
Groninger museum geweest. Hier hebben zij de Kinderbiennale bezocht. Een tentoonstelling 
met veel interactieve kunst. Er waren veel verschillende kunstwerken van bijvoorbeeld touw, 
zwerfaval, stof en een digitale graffitimuur. In de klassenapp zijn door de leerkrachten foto’s 
en/of een video gedeeld. 
  
 

Gevonden kleding 
Hieronder vindt u een aantal foto’s met kleding die in school is blijven liggen. Als de kleding 

van uw kind is, wilt u die dan z.s.m. 
meenemen? De kleding blijft nog 
tot de Kerstvakantie op school 
liggen. Als het er dan nog kleding 
ligt, wordt het meegegeven aan een 
goed doel. 
 
 
 

 



 

Nieuwsbrief Fiduciaschool december 2021 

 

 

 

Reminder schooltijden en ophaaltijden 
Hierbij als reminder de schooltijden en de tijden voor het ophalen van de leerlingen: 

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  09.30- 12.30 uur 

 
Om 08.25 uur gaat de schoolbel, zodat om 08.30 uur de lessen kunnen beginnen.  
  
Richtlijnen ophalen   
De ophaaltijden blijven in ieder geval gelden tot de kerstvakantie. Doordat de leerlingen die 
gehaald worden door ouders/ verzorgers of zelfstandig naar huis gaan iets eerder 
vertrekken, is er meer rust bij het vertrek. Deze leerlingen gaan de school uit om 14.30 uur 
(maandag/dinsdag en donderdag) en om 12.15 uur op woensdag en vrijdag.   
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Vakantierooster en margedagen 
 

Vakantierooster 2021-2022   Periode   

Kerstvakantie    za 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2022    

Voorjaarsvakantie    za 19 t/m zo 27 februari 2022    

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 nieuwe schooljaar 2021-2022: 

• Woensdag 9 februari 2022  
• Maandag 7 maart 2022  
• Vrijdag 1 april 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 via www.fiduciaschool.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fiduciaschool.nl/

