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Agenda januari 2022 
Datum Groepen Activiteit 

9 februari Alle groepen Margedag (belt u zelf de taxi af) 

16 februari  Alle groepen Rapportgesprekken en definitieve VO- gesprekken 
(online) 

19 t/m 27 februari Alle groepen Voorjaarsvakantie 

   

 

Trefwoord  
 
 
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen  
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot 
verwondering. Over wat bewondering van mensen kan betekenen. 
Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee 
vissen; het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de 
andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine 
mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 
 

 
 
 

Welkom 
Vanaf maandag 7 februari start Marie bij ons op school in groep                       
Paradijsvogel.  
We wensen Marie een heel fijne tijd op De Fiduciaschool! 
 
 
 

 
 
Team; afscheid juf Iris 
Iris Ackermann is per 1 februari gestopt als onderwijsassistent. Ze 
gaat HBO-Social Work studeren. We hebben haar gister bedankt 

voor haar inzet de afgelopen 3,5 jaar en hebben dit onderstreept met een cadeaubon en een 
fleurig boeket bloemen. We wensen haar veel succes bij haar studie! 
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Veranderingen in de inzet van personeel in februari 2022.  
Groep  Dagen  Leerkracht Leerkracht ondersteuner/ 

onderwijs assistent 

Kolibrie Maandag t/m woensdag  Juf Lianne Weesies 
- Scholte 

Maandag, dinsdag, donderdag    
Juf Hilda Stroobosscher 

 Donderdag en vrijdag  Juf Bennita Koster 

Kraanvogel  Maandag, dinsdag (1x 
per 2 weken woensdag ) 

Juf Fiora Nels  Maandag, dinsdag en 
donderdag  
Juf Femke van Kempen  

 Donderdag, vrijdag  (1x 
per 2 weken woensdag) 

Juf Agnes van 
Dalen - Visser 

  

Kaketoe/Toekan  Maandag, dinsdag, 
donderdag 

Meesters 
Hans/Rik/Johan 

Sollicitatieprocedure loopt 

 

 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 

Via Vensters PO hebben we eind november een 
oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. 
De resultaten van de enquête zijn binnen.  
Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders/verzorgers ons als 
school hebben gegeven is een 7,9.   
We zijn blij met dit resultaat!   
 

Omdat er maar 50 ouders/verzorgers de enquête hebben ingevuld, zegt de uitslag niet vol-
doende over de oudertevredenheid van alle ouders op De Fiduciaschool.  
We halen uit deze enquête wel de punten waar ouders erg tevreden over zijn en waar we 
kritisch naar moeten kijken.   
 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?  8,1  

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?  8,1  

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen?  

6,9  

 
De leerlingen bieden wij onderwijs op basis van hun onderwijsbehoefte. Deze onderwijsbe-
hoefte wordt bepaald op basis van meerdere factoren zoals; zelfstandigheid, werkhouding, 
sociaal emotionele ontwikkeling, leerbaarheid en intelligentie.   
We besteden veel aandacht aan de brede ontwikkeling. Dit betekent dat wij, naast het leer-
stofaanbod, vanuit de methoden ons didactisch aanbod ook vormgeven door praktische 
werkvormen en bijvoorbeeld bewegend leren. Zo proberen we het onderwijsaanbod voor al 
onze leerlingen zo passend mogelijk te maken. Daarnaast houden we zo goed mogelijk reke-
ning met individuele ondersteuningsvragen, door extra ondersteuning binnen en buiten de 
groep aan te bieden.  
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Ontwikkelingen rondom het coronavirus! 
We merken dat het aantal besmettingen onder leerlingen en personeel 
stijgt. Onze oproep aan u is, om de komende dagen uw kind extra goed in 
de gaten houden. Bij klachten (snotneus, keelpijn, hoesten, hoofdpijn of 
koorts) a.u.b. een zelftest doen, of een test bij de GGD. 
Dit vragen wij van u om besmettingen van andere leerlingen en leerkrachten zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
Mocht uw kind positief testen met een zelftest of bij de GGD, wilt u dit dan aan ons 
doorgeven. 
 

 
Kindteam op De Fiduciaschool  
Als onderdeel van de zorg en ontwikkeling van uw kind binnen de Fiduciaschool bestaat al 
langer een team van mensen dat meedenken in de zorg voor uw kind. Sinds 1 januari heeft 
dit team een nieuwe naam: ‘Kindteam’.   
Dit team bestaat uit de intern begeleiders, de orthopedagoog, de directeur, het schoolmaat-
schappelijk werk, de kinderfysiotherapeut en de schoolarts van de GGD. 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 hierin meedenken, maar ook 
kan er extra hulp via het WIJ team wenselijk zijn.   
Als verbinding tussen school en thuis is ons Kindteam uitgebreid met Lotte de Vries. Zij is de 
SBO Wij-medewerker en verbindt onze school met de diverse WIJ- teams in de stad.   
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. Welkom!   
 
 
 

Vanuit de MR (18 januari 2022) 
Op 18 januari jl. hebben we als MR weer een online 
overleg gehad. De volgende onderwerpen zijn besproken: 

- Het coronavirus en het feit dat de Fiduciaschool er 
tot nu toe goed van af komt. Tot nu toe hebben 
we nog weinig besmettingen gehad op school. Er is 
aandacht gevraagd om de leerkracht contact op te 
laten nemen als leerlingen toch in quarantaine 
zouden moeten, om het contact met school te 

onderhouden. Ook is besloten om de oudergesprekken sowieso digitaal te voeren. 
- De personeelsproblemen blijven onverminderd groot. Het is nog steeds lastig om bij 

ziekte te zorgen voor een vervanger. En voor vacatures is er weinig tot geen reactie,  
of is er geen match met de kandidaten. 

- De bouw van de nieuwe ringweg leidt hoogstwaarschijnlijk tot problemen. Vooral de 
komende periode vanaf 14 februari. Er is uitgebreid gesproken over de impact voor 
kinderen die met de taxi naar school komen. Die kinderen zullen door de  



 

Nieuwsbrief Fiduciaschool februari 2022 

 

 
verkeersproblemen langer onderweg zijn. Hiervoor zal iets moeten worden geregeld. 
Er is hiervoor actief contact tussen gemeente Groningen en de scholen. 

- Er is aandacht gevraagd om meer informatie te geven over het traject/het proces als 
je de Fiduciaschool verlaat omdat je doorstroomt naar het Voortgezet onderwijs. Dit 
staat nu op de agenda van de school. 

 
 

Zit uw dochter of zoon in groep 8?  
Ontdek welke school bij haar of hem past! 
Tijdens de Online Beleefmomenten van het voortgezet 
onderwijs, worden allerlei online activiteiten georganiseerd, 
zodat jullie kennis kunnen maken met de verschillende scholen. 
Willen jullie alles te weten komen over het voortgezet onderwijs 
in Groningen en een online kijkje nemen in de scholen? Ga  dan 
naar scholenmarktgroningen.nl. Hier vindt u meer informatie over 
de scholen en kunt u zich inschrijven voor de verschillende 
online activiteiten.  

 
 

 
Sport- en cultuurhopper 
Deze week is of wordt er een flyer uitgedeeld (zie 
ook de bijlage bij deze nieuwsbrief) aan uw kind 
over de sport- en cultuurhopper. 
Op de website Sport- en Cultuurhopper (sportcultuurhopper.nl) kunt u hierover meer lezen. 
De inschrijfperiode voor de Sporthopper is geopend tot en met 16 februari 2022. 
Inschrijven kan uiteraard via deze website. Zoek een leuke sport- en/of cultuurcursus uit om 
kennis mee te maken! 
Maak een persoonlijk account aan voor uzelf of uw kinderen. Na de inschrijvingsperiode 
ontvangt u bericht over de cursus. Meer informatie over het inschrijven vindt u hier Sport- 
en Cultuurhopper - Informatie voor deelnemers (sportcultuurhopper.nl) 
Voor iedereen! 
Alle inwoners uit de gemeente Groningen kunnen nu deelnemen aan de cursussen van de 
Sport- en Cultuurhopper. Er is aanbod voor jong & oud!  
 
Extra plaatsingskans voor deelnemers 
Vanaf periode lente/zomer 2021 is het voor deelnemers, die in eerste instantie zijn 
uitgeloot, alsnog mogelijk om via een na-inschrijving zich op te geven voor een cursus waar 
nog plekken beschikbaar zijn. Deze na-inschrijving is mogelijk tot een week na de loting en 
vindt plaats volgens het principe vol is vol. Een cursus waar geen plekken meer beschikbaar  
zijn, zal niet zichtbaar zijn op de website, oftewel het door de aanbieder aangegeven 
maximum wordt nooit overschreden.   
 

 

http://www.scholenmarktgroningen.nl/
https://www.sportcultuurhopper.nl/
https://www.sportcultuurhopper.nl/over/informatie-voor-deelnemers
https://www.sportcultuurhopper.nl/over/informatie-voor-deelnemers
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Opbrengst Kinderboekenweek 
Om het leesplezier op school te bevorderen zijn er nieuwe 
leesboeken aangeschaft. De leerlingenraad heeft meege-
dacht over boeken die kinderen aanspreken.  

De opbrengst van de Bruna-actie (Kinderboekenweek) is 
ook benut om de schoolbieb aan te vullen. De komende we-
ken zal de bieb (in samenwerking met het Forum) verder 
vernieuwd worden.  

De boeken die op school niet meer gebruikt worden krijgen 
een plekje in de ‘weggeefkast’. Leerlingen mogen deze boe-
ken mee naar huis nemen. We hopen dat alle kinderen ontdekken hoe leuk lezen kan zijn! 

 

 
 
 
Informatie operatie Julianaplein 
 

 

 

 

 

Operatie Julianaplein: een megaklus 
Het Julianaplein wordt helemaal vernieuwd. Zo gaan de stoplichten verdwijnen. Eerst leggen 

we een tijdelijk Julianaplein aan. Dit doen we vanaf vrijdag 11 februari 2022 (20.00 uur) tot 

en met maandag 9 mei (06.00 uur). In deze periode moet je rekening houden met ernstige 

verkeershinder in de hele stad. Is dit tijdelijke Julianaplein in gebruik, dan starten we de 

bouw van het nieuwe Julianaplein. De planning is dat deze in 2024 klaar is. 

www.aanpakringzuid.nl 

MEER WETEN? 
Kijk op: www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein ook is de brochure ‘onderweg naar een 
nieuw Julianplein’ als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 

 
Afspraken over leerlingenvervoer en schooltijden (Operatie Julianaplein) 

Na overleg van de besturen van S(B)O scholen en na bespreking met de MR-en van de ver-
schillende scholen is het volgende besloten:  
 
In de week van 14 t/m 18 februari (de eerste week) volgen we de volgende lijn:  

• Leerlingen die niet met de taxi komen, zijn gewoon om 08.30 uur op school  

• Leerlingen die met de taxi komen hebben een flexibele starttijd, waarbij we aan de 
vervoerders overlaten welke route zij rijden en welke volgorde ze het beste kunnen 
rijden als ze langs meerdere scholen moeten  

http://www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein
http://www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein
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• Voor de starttijd van de taxileerlingen vragen we de vervoerders ze uiterlijk om 09.30 
uur op alle scholen afgezet te hebben  

• dit betekent dat we voor de taxileerlingen werken met een flexibele starttijd, ze zul-
len tussen 08.30 en 09.30 uur op school zijn  

• De vervoerders zullen in beginsel later gaan rijden om drukte te vermijden, dit kan 
consequenties hebben voor de ouders van taxileerlingen, dat zullen de betreffende 
ouders zelf op moeten lossen  

• De eindtijd blijft de reguliere eindtijd in deze proefweek, voor alle leerlingen  

• Op 17 februari zullen we evalueren hoe de week is verlopen en worden er afspraken 
gemaakt voor de periode na de voorjaarsvakantie.   

We begrijpen dat deze besluiten invloed kunnen hebben op uw gezinsleven. We hebben 
helaas allemaal met deze verkeershinder te maken en moeten hier samen een goede weg in 
vinden.   
Wanneer u vragen hebt, kunt u de website bovenaan dit blad raadplegen, contact opnemen 
met het leerlingenvervoer of mailen naar de school waar uw kind op zit.  
 
NB! De verschillende taxi bedrijven hebben aangegeven dat zij ernaar streven om de leer-
lingen op de gebruikelijke tijd van huis op te halen zodat de leerlingen om 08.30 uur op 
school zijn. We hopen van harte dat dit ook gaat lukken. De taxi’s mogen gelukkig wel ge-
bruik maken van de busbaan.   

 
 
Gevonden voorwerpen uit de gymzaal 
Deze voorwerpen zijn gevonden in de gymzaal: 
 

 
 
Mocht dit van uw kind zijn, dan kan hij/zij zich melden bij juf Selma of meester Rik. 
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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 voorjaarsvakantie. 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.   
 

Vakantierooster en margedagen 
 

Vakantierooster 2021-2022   Periode   

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

http://www.fiduciaschool.nl/

