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Agenda mei 2022 
Datum Groepen Activiteit 

6 juni  Alle groepen Tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 

7 juni Alle groepen Margedag (alle leerlingen vrij) 

14 juni  Middenbouwgroepen Kijkochtend  

15 juni Eindgroepen Kijkochtend  

16 juni  Onderbouw groepen Kijkochtend 

22 juni  Leerlingraad 

 

Trefwoord  
 

Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel 
en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of 
jezelf blijven in een vreemde omgeving. 
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 

 
 
 

SCSOG 25 jaar!  
Het vijfentwintig jarig bestaan van de SCSOG hebben we op een mooie 
manier gevierd in de week van 9 tot 13 mei. 
Op dinsdag 10 mei heeft NoordStaat verschillende workshops verzorgd voor 
alle leerlingen, rondom graffiti, dans en muziek. De leerlingen hebben genoten en er zijn 
vele, ongekende talenten ontdekt tijdens deze feestelijke dag.  
 
Op donderdag 12 mei hebben alle medewerkers van de SCSOG genoten van een feestdag op 
het Suikerunieterrein. Tijdens deze feestdag hebben we een lezing gevolgd van een 
lifecoach, was er een pubquiz, een cabaret en de dag werd afgesloten met muziek, dans en 
een gezellig samen zijn.    
 

Kijkochtenden voor de verschillende bouwen 
Op 14, 15 en 16 juni bent u van harte welkom om bij uw kind in de groep te gaan kijken.  
U bent uitgenodigd van 08.45 – 10.00 uur in de groep van uw kind.  
Van 10.00 – 10.30 uur kunt u nog napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Een MR- ouder zal hierbij aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan of vragen te 
beantwoorden. De MR is namelijk nog op zoek naar een nieuwe ouder die volgend 
schooljaar zitting wil nemen in de MR.  
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Ateliers Specht, Kraanvogel en Zwaluw 

Thema: Hallo wereld! 
De komende weken werken we bij Blink Wereld aan het thema Hallo wereld!  
In dit thema gaan de kinderen op ontdekkingstocht en kijken ze naar 
verschillende culturen in de wereld. In de lessen:  
• ontdekken de kinderen dat er veel verschillende manieren van begroeten 
zijn en bedenken ze zelf een nieuwe groet;  
• spelen ze allerlei wereldspelletjes;  
• laten ze zich verrassen door de eetgewoonten in verschillende culturen 
 
Uit de volgende ateliers kunnen de kinderen kiezen:  

• Worden er wereldse gerechten gekookt in het kookatelier 

• Maken de kinderen een stopmotion 

• Bedenken en maken de kinderen hun eigen spel bedenken 

• Wordt er gewerkt met druktechnieken 

• Bedenken de kinderen hun eigen verhaal en spelen dit uit 
doormiddel van een schimmenspel 

• Maken sieraden en hoeden uit verschillende culturen  

• Staan de Aboriginals centraal 

• Worden er Afrikaanse maskers gemaakt 

• Mogen we een aantal keer naar de techniek juf aan de Canadalaan. 

• En is er natuurlijk het gymatelier! 
 
Weer genoeg leuke dingen om te doen deze 
periode!  
 
Groetjes van de Specht, Kraanvogel en 
Zwaluw 

 
Nieuws uit de middenbouw 
De middenbouw is na de meivakantie gestart met het nieuwe thema; Het wereldrestaurant. 
Een thema waarin de kinderen van alles zien, horen, ruiken, proeven en voelen wat betreft 
eten en eetgewoontes. Op deze manier vormen zij zich een breed beeld van eten en 
eetgewoontes over de wereld. Het atelier is geopend door middel van een proeverij. Een 
aantal kinderen werden voor de klas geblinddoekt en gingen proeven. Met de smaakpupillen 
van de kinderen is het goed gesteld hebben wij geconcludeerd.  
 
Groetjes, namens de middenbouwgroepen, Hans de Vries 
 

 
Atelier bij de eindgroepen 
Voor de leerlingen in de eindgroepen zijn na de meivakantie de puberlessen begonnen. Deze 
lessen worden gegeven om de kinderen voor te bereiden op de middelbare school. De 
volgende thema’s worden behandeld:  
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Les 1: 
In deze les gaan we het hebben over agenda’s en roosters. Hoe werkt een rooster? Hoe kan 
je zien welk vak je hebt en waar je naartoe moet? Welke vakken krijg je allemaal? Waar laat 
je je boeken? De leerlingen ontdekken tijdens deze les hoe een dag eruit ziet op de 
middelbare school. 
 
Les 2: 
Deze les bespreken we hoe je het beste om kunt gaan met nieuwe mensen. Hoe maak je 
eigenlijk nieuwe vrienden? Wanneer zijn vrienden echt vrienden en hoe leer je elkaar beter 
kennen? 
 
Les 3/4/5/6: 
Wij besteden drie lessen aan seksuele voorlichting. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om 
anonieme vragen in een box te stoppen en te stellen aan de leerkracht. We gaan het hebben 
over vriendschap en verliefdheid, mannen en vrouwen, veranderingen in de puberteit en 
weerbaarheid. De laatste les komen alle meiden van de eindgroepen bij de juffen in de klas. 
Alle jongens gaan naar de meesters.  
 
Les 6: 
In les 6 bespreken wij hoe je omgaat met Social Media. Wat plaats je wel, en wat niet? We 
hebben het over privacy, (online) pesten, internetvrienden en vertrouwen in een ander. 
 
Les 7: 
De laatste puberles gaat over respect. Respect voor anderen, voor afkomst, geloof, cultuur 
en dergelijke. Hoe gedraag je je op straat, op school en thuis? 
 
Na afloop van elke les gaan we aan de slag met ‘The box’. In deze box verzamelen we 
herinneringen aan de Fiduciaschool. We maken een schoolverlaterspel, gaan op de foto met 
onze vrienden, maken een zelfportret, complimentenblikje en nog veel meer. 
 

 
Margedagen en feestdagen 

 
 
 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn de leerlingen vrij. 
Dinsdag 7 juni hebben de kinderen een margedag. Een lang 
Pinksterweekeinde dus. We hopen iedereen woensdag 8 juni 
weer op school te zien! 
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Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
(MR) 
In de afgelopen MR vergadering zijn de volgende onderwerpen 
besporken: 

o Verkeersveiligheid: we zijn blij dat het ‘s middags rusti-
ger is rond de school omdat de kinderen die zelfstandig 
naar huis gaan 5 minuten eerder vertrekken dan de 
‘taxileerlingen’. 

o Coronavirus: ook op school is het coronavirus gelukkig minder aanwezig. Voor ouders 
die dat wensen zijn er op aanvraag zelftesten beschikbaar. 

o Julianaplein: de verkeershinder is meegevallen. In de voorbije periode is er niet of 
nauwelijks een taxi na 09:00 uur aangekomen op school. 

o Samen speciaal (het mogelijk ‘samen bouwen’ met RENN4): er is kritisch en open ge-
sproken over de oriëntatie om eventueel samen te (ver)nieuwbouwen. Onder andere 
besproken is: 

o Wat doet het met beeldvorming in de samenleving als je als speciale scholen 
op één plek ‘woont’. De samenleving is immers steeds meer gericht op inclu-
siviteit (elk en ain dut mit) 

o Wat het je brengt als je als twee scholen onder één dak gaat (financieel voor-
deel en expertise delen).  

o Maar ook wat het zou betekenen als je met een reguliere basisschool onder 
één dak zou wonen. Er wordt immers een keuze gemaakt voor de komende 
30 jaar. 

Verder is er n.a.v. de uitnodigingsbrief al één ouder die graag de MR wil komen versterken. 
Welke ouder sluit zich aan bij de MR? Het zou fijn zijn als de MR volgend schooljaar weer 
voltallig is!  
 
 
 

 
Schoolreisjes en kamp 
De komende tijd gaan alle groepen op schoolreisje of 
schoolkamp 

Groepen Dag(en) Bestemming 

Paradijsvogel, Kolibrie, 
Koolmees 

Dinsdag 28 juni 2022 Nienoord in Leek 

Specht, Kraanvogel, Zwaluw Donderdag 7 juli 2022 Duinenzathe in  
Appelscha 

Toekan, Kaketoe, Papegaai, 
Flamingo 

Dinsdag 28 juni 2022 Pinokkio in Assen 

Valken, Buizerd, Adelaar Woe 29 juni – vrij. 1 juli  Camping De Vledders, 
Schipborg 
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Schoolreis Specht, Kraanvogel en Zwaluw 

Donderdag 7 juli gaan we met deze drie groepen weer 
op schoolreisje! We gaan met de bus naar Duinenzathe 
en hopen op een prachtige dag! Meer informatie 
krijgen jullie t.z.t. van de groepsleerkrachten. Wij 
hebben er weer zin in! 
Groetjes van de Specht, Kraanvogel en Zwaluw 

 
Schoolkassa; betaling schoolreisjes 

Via schoolkassa is er een betaalverzoek verstuurd om een bijdrage van u te vragen voor de 
kosten. Fijn als u hiervoor al betaald heeft! Heeft u nog niet betaald? Dan brengen we het 
hierbij in herinnering. Wilt u anders betalen, of heeft u vragen?  Hiervoor kunt u contact 
opnemen met mevr. K. Mechielsen, tel.: 050-5256796 of via mail: 
k.mechielsen@fiduciaschool.nl  
 
 
 

 
 
 
Gratis lid van de bibliotheek 
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?  
 
Kinderen kunnen lekker boeken lenen, lezen & luisteren bij een bieb in de buurt.  
En geen zorgen als je een keertje wat later bent met terugbrengen. Je hoeft geen boete te 
betalen. 
Informeer eens bij een bibliotheek in de buurt om lid te worden voor meer leesplezier thuis! 
 
Met vriendelijke groet, Williene Dekker 
 

Leerlingenvervoer 
Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, of overweegt u ene aanvraag? Informeer dan 
bij uw gemeente welke gegevens u moet aanleveren. Vanuit school wordt er vervolgens een 
vervoersadvies verzonden aan de betreffende gemeente. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevr. K. Mechielsen, tel. 050-5256796 of via mail: 
k.mechielsen@fiduciaschool.nl  
 

Thema-avond Developmental Coordination Disorder (DCD) 
Fietsen, veters strikken, met de pen schrijven, jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen; het 
lijkt heel gewoon dat kinderen dit soort vaardigheden leren. Maar voor sommige kinderen  
is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat kunnen kinderen zijn met DCD (Developmental 
Coordination Disorder).  
Wat is DCD en hoe herken je het? Wat zijn de gevolgen? Hoe ga je ermee  
om? Is er behandeling mogelijk? En wat kunnen ouders en scholen doen? 

mailto:k.mechielsen@fiduciaschool.nl
mailto:k.mechielsen@fiduciaschool.nl
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Revalidatiecentrum Beatrixoord en oudervereniging Balans, afdeling Drenthe organiseren 
op woensdag 8 juni 2022 een thema-avond. Vrij toegankelijk voor ouders en leerkrachten. 
Locatie: Revalidatiecentrum Beatrixoord, Dilgtweg 5, 9751 ND Haren. 
Info over route en parkeren: umcg.nl/-/polikliniek/UMCG/ -Beatrixoord  
Tijd: 19.30 - 21.00 uur. (Inloop vanaf 19.15 uur) 
Zie bijgevoegde flyer!  
 

Schooltijden en ophaaltijden (taxi 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  08.30- 12.30 uur 

Om 08.25 uur gaat de schoolbel, zodat om 08.30 uur de lessen kunnen beginnen.  
 

 
Schooltijden en ophaaltijden (vervolg) 
Tijden ophalen, zelf naar huis gaan zijn aangepast vanaf 1 april jl.!  
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 
 

 
Vakantierooster en margedagen 

Vakantierooster 2021-2022   Periode   

Tweede Pinksterdag    ma 6 juni 2022    

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

  
  

Margedagen in het schooljaar 2021-2022: 

• 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/

