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Agenda januari 2022 
Datum Groepen Activiteit 

7 maart Alle groepen Margedag vervalt vanwege corona! 
Leerlingen komen gewoon naar school. 

15 maart   MR- vergadering 

16 maart  Leerlingraad 

21 maart Middenbouwgroepen Excursie naar Westerbork 

1 april  Alle groepen Margedag (belt u zelf de taxi af a.u.b.) 

 

Trefwoord  
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen  
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven ach-
ter de keuze voor engagement of afzijdigheid. 
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de 
zaaier, het grote feest en de bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25). 
 
Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat 
een ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven. 
Bijbel: Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, Jaïrus en 
Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; Matteüs 9; Johannes 3). 

 
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; paas-
morgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 

 
 
Team; nieuwe onderwijsassistent 
Op 16 februari is Juf Gerda in dienst gekomen als 
onderwijsassistent. Juf Gerda is 
onderwijsassistent bij de groepen Kaketoe en 

Zwaluw. Zij stelt zichtzelf aan u voor.  
 

Hallo allemaal, mijn naam is Gerda en ik ben sinds 16 februari aan het 
werk als onderwijsassistent op de Fiduciaschool.  
Ik ben getrouwd met Rob en samen hebben we drie jongens in de leeftijd 
van 27, 24 en 21 jaar.  
Ik mag graag wandelen met ons hondje en ik vind lezen erg leuk.  
Ik hoop op een goede samenwerking met collega’s en alle betrokkenen 
voor onze leerlingen.  
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Welkom 
Op maandag 28 februari is Lana bij ons op school gestart in 
groep Koolmees (meester Joost en juf Elianne).  
We wensen Lana een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 
 

 
 
Ontwikkelingen rondom het coronavirus 
Vanuit de PO- raad komen de volgende aanpassingen: 
De versoepelingen op een rij: 
Vanaf 25 februari: 

▪ Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. 

Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden 

wel. 

▪ Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel 

nodig om een mondkapje te dragen. 

▪ Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om 

twee keer per week een zelftest te doen blijft. Gratis zelftesten voor scholen kunnen 

aangevraagd worden via de online aanvraagmodule.  

 
Voor het onderwijs op De Fiduciaschool betekent dit:  

• Ouders mogen weer in de school komen met een mondkapje op. 

• We breiden de ateliergroepen weer uit. 

• Atelier techniek/ muzieklessen gaan weer van start. 

• We blijven twee keer in de week testen en zelftesten uitdelen aan de leerlingen. 

• We blijven handen wassen en ventileren. 

 

Atelier ‘Slimme uitvindingen’ bij Specht, Kraanvogel en Zwaluw  

De komende periode gaan de Specht, Kraanvogel en Zwaluw werken aan het thema ‘Slimme 
uitvindingen’. Een super leuk en interessant onderwerp waar we weer leuke opdrachten 
mee gaan maken.   
  
In les 1 tot en met 3 wordt deze essentie als volgt uitgewerkt:   
Les 1: Alledaagse voorwerpen zoals de stofzuiger en de balpen zijn ooit uitgevonden door 
een uitvinder. Er zit een techniek in en deze techniek is in de loop der jaren verbeterd. De 
kinderen onderzoeken een balpen en maken kennis met de uitvinders van de stofzuiger en 
die van de balpen.   

https://cotero.live.wem.io/vragen
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Les 2: Tandwielen is een vorm van techniek die in een aantal alledaagse voorwerpen 
terugkomt, zoals in de fietsbel, de klok en de kettingkast van een fiets. De kinderen 
ontdekken hoe tandwielen werken. Ze onderzoeken de werking van tandwielen in een 
fietsbel en leren hoe tandwielen in de kettingkast van een fiets zorgen voor beweging van de 
fiets.   
  
Les 3: De auto is een uitvinding die in de loop der tijd qua techniek erg veranderd is. De 
kinderen zien hoe een auto in een fabriek wordt gemaakt. Ze ontdekken dat er naast de 
benzineauto ook nog een aantal auto’s zijn die een andere vorm van energie gebruiken; de 
elektrische auto en de auto op zonne-energie. Ze maken zelf een ballonauto die op lucht 
rijdt en leren dat deze auto voortbeweegt door stuwkracht.  
  
Oproep ouders:  
Als groot project willen we de komende periode robots maken en oude voorwerpen uit 
elkaar halen.  
Zouden jullie weer kosteloos materiaal mee naar school kunnen meegeven? Hiervan kunnen 
de kinderen hun eigen robot maken. Ook zouden we het leuk vinden om oude 
gebruiksvoorwerpen uit elkaar te halen. Te denken valt aan:  

• een oude telefoon  

• computer  

• fietsbellen  

• oude wekkers  

• oude balpennen  

• rest materiaal (lege pakken, wc- en keukenrolletjes, dozen, kurken, lege 

blikken  

Als jullie voorwerpen thuis hebben waar je niks meer mee doet? Mogen wij die dan 
gebruiken voor ons atelier?   
 
Alvast bedankt!  
  
Groetjes van de Specht, Kraanvogel en Zwaluw  
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Atelier middenbouw 
In de afgelopen periode heeft de middenbouw gewerkt aan het thema: ‘Stadsmakers’. De 
kinderen hebben in verschillende lessen geleerd hoe een stad ontstond, hoe een stad er nu 
uit ziet en hoe een stad in de toekomst er mogelijk uit ziet. Eén middag in de week werkten 
de kinderen aan een maquette met de eigen klas. De resultaten hebben jullie kunnen zien in 
de app.  
Na de vakantie starten wij het met thema: de Tweede Wereldoorlog. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meester Hans 

 

Atelier bij de eindgroepen 

Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema ‘De 

experimentele keuken’. In de eigen opdrachten en het 

eigen onderzoek vormen de kinderen zich een beeld 

van waar ons voedsel vandaan komt en weten ze dat 

er verschillende kooktechnieken zijn. Daarnaast doen 

ze proefjes met natuurkundige verschijnselen, waarvan 

sommige ook tijdens het maken van gerechten worden 

gebruikt.  

In de vier lessen:  

• Onderzoeken de kinderen welke ingrediënten er in een kroket zitten en welke kooktech-

nieken worden gebruikt bij het maken van een kroket.  

• Experimenteren ze in de keuken met vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.  

• Experimenteren ze met chocolade. Ze ontdekken wat warmtebronnen zijn en hoe je iets 

kunt isoleren.  

• Ontdekken ze de werking van het verschijnsel luchtdruk 

 
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.  

Dit kan er wellicht uit, maar moet hier nog iets vermeld worden m.b.t. tijdig inschrijven 
scholen voortgezet onderwijs? 

http://www.scholenmarktgroningen.nl/


 

Nieuwsbrief Fiduciaschool maart 2022 

 

 

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 Julianaplein’ 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 zijn er afspraken gemaakt over de richtlijnen die we volgen t.a.v. vervoer 
en schooltijden voor de leerlingen.  
We ervaren dat leerlingen over het algemeen redelijk op tijd op school zijn. Dit is wel afhan-
kelijk van de fase van waarin operatie Julianaplein zich bevindt.  
 
In de komende weken houden we de richtlijnen aan die ook in de eerste week zijn ge-
volgd.   

• 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. 

• Voor de starttijd van de taxileerlingen vragen we de vervoerders ze uiterlijk om 09.30 
uur op alle scholen afgezet te hebben  

o dit betekent dat we voor de taxileerlingen werken met een flexibele starttijd, 
ze zullen tussen 08.30 en 09.30 uur op school zijn  

• De eindtijd blijft de reguliere eindtijd voor alle leerlingen  
 

 
 
 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein
http://www.aanpakringzuid.nl/tijdelijkjulianaplein
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Margedagen 

Margedag ‘Bewegend leren’ op maandag 7 maart gaat niet 
door! 
A.s. maandag hebben we een margedag georganiseerd over 
‘Bewegend leren’. Twee cursusleidsters zouden ons in theorie 
en praktijk leren hoe we bewegend leren kunnen integreren in 
onze lessen (rekenen, spelling, lezen).  
Helaas heeft één van de cursusleidsters corona en gaat de stu-
diedag niet door. 
Alle leerlingen zijn welkom op school! Wilt u de taxichauffeur 
hierover informeren! 

We gaan nog in overleg of we deze margedag nog op een ander moment plannen of dat we 
de studiedag doorschuiven naar het komende schooljaar.  
 
Op vrijdag 1 april hebben we een Cultuur studiedag en dan zijn de kinderen vrij. Wilt u zelf 
de taxi afbellen voor die dag? Alvast bedankt! 
 

Op donderdag 12 mei is er een extra margedag ingepland vanwege het 25- jarig bestaan 
van de SCSOG. In november stond hiervoor een margedag gepland maar deze is niet door-
gegaan vanwege corona. Hiervoor in de plaats is donderdag 12 mei als margedag gepland. 
Wilt u dit in uw agenda noteren! 
In deze week is er ook een feestdag voor de leerlingen. Informatie hierover volgt nog.  
 

 
Gevonden voorwerpen uit de gymzaal 
Onderstaand een foto met gevonden voorwerpen. Mochten leerlingen deze herkennen, dan 
kunnen ze deze bij meester Rik of bij juf Selma ophalen in de gymzaal.  
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Reminder 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  09.30- 12.30 uur 

Om 08.25 uur gaat de schoolbel, zodat om 08.30 uur de lessen kunnen beginnen.  
 
Richtlijnen ophalen   
We zijn in overleg over de ophaaltijden. 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.   
Omdat Corona maatregelen zijn vervallen, denken we erover om de oude tijden weer aan 
te gaan houden. Wanneer deze tijden wijzigen, hoort u het van ons. 
 

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/

