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Agenda mei 2022 
Datum Groepen Activiteit 

Zaterdag 23 april 
t/m zondag 8 mei 

Alle groepen Meivakantie 

Dinsdag 10 mei Alle groepen SCSOG-feest voor de leerlingen 

Donderdag 12 mei Alle groepen Vrije dag leerlingen (margedag). Meldt u dit bij de 
taxichauffeur van uw kind.  

Woensdag 18 mei  Leerlingenraad  

Donderdag 26 mei Alle groepen Vrije dag leerlingen (i.v.m. Hemelvaartsdag) 

Vrijdag 27 mei Alle groepen Extra vrije dag leerlingen 

Maandag 6 juni Alle groepen Vrije dag leerlingen (i.v.m. Tweede Pinksterdag) 

 

Trefwoord  
 
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoe-
ken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 
 
Bijbel: Het verhaal van Jona (bijbelboek Jona). 
 
 
 

Team 
In deze nieuwsbrief stellen twee nieuwe collega’s zich voor: Jonne 
Steenbeeke (orthopedagoog) en Henk Wieling (leerkracht). We 
heten hen van harte welkom op de Fiduciaschool en wensen hen 
veel werkplezier! 
 

 
Juf Jonne 

Hallo allen, mijn naam is Jonne en ik werk als Orthopedagoog bij 
Educonnect binnen de stichting SCSOG. Ik zal tot de zomervakantie 
op de maandagen ondersteunende werkzaamheden uitvoeren op 
de Fiduciaschool. Ik zal voornamelijk intelligentieonderzoeken 
afnemen bij leerlingen en adviesgesprekken voeren met ouders. 
Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met mij 
(j.steenbeeke@scsog.nl) of Elisabeth (Orthopedagoog 
Fiduciaschool).  
Wie weet tot ziens! Hartelijke groet, Jonne 

mailto:j.steenbeeke@scsog.nl
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Henk 
Beste ouders, mijn naam is Meester Henk. Ik woon met mijn vrouw 
en drie kinderen in Groningen. Op dit moment werk ik op ’t Hoge 
Holt in Roden, maar na de meivakantie ga ik op de Fiduciaschool 
werken. Inmiddels werk ik ruim 12 jaar in het speciaal 
basisonderwijs. Voor mij is deze vorm van onderwijs het leukst om 
in te werken. Er is vaak tijd voor meer oprechte aandacht voor de 
kinderen. Ook is het zo dat de leerkrachten iets bijzonders hebben, 
waardoor er een fijne werksfeer hangt. Ik heb veel zin om hier te 
beginnen. 
 

Nieuwe leerling 
Na de kerstvakantie start er een nieuwe leerling in 
groep Buizerd, namelijk Juliano. We heten hem van 
harte welkom en wensen hem een hele fijne tijd toe bij 
ons op school! 

 
 
 
 

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.  
 
 

Nieuws uit de middenbouw 
Na de meivakantie starten wij met een nieuw thema: ‘het Wereldrestaurant’. 
De kinderen horen, ruiken, proeven en voelen eten en ontdekken eetgewoontes uit de 
verschillende werelddelen. Ze vormen zich een breedbeeld van eten en eetgewoontes over 
de wereld en eetgewoontes van vroeger. Naast de lessen gaan de kinderen ontdekken en 
met papier marche aan de slag. We hebben inmiddels voldoende materiaal ontvangen, dank 
daarvoor! 
Met vriendelijke groet, namens de middenbouw, Meester Hans 
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Margedagen en feestdagen 
 
De kinderen hebben weer een aantal vrije dagen in het 
vooruitzicht. Van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei is het 
meivakantie. 
Op donderdag 12 mei is er een extra margedag ingepland 
vanwege het 25- jarig bestaan van onze stichting: de SCSOG.  
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei zijn de 
leerlingen vrij. 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn de leerlingen ook 
vrij. 

 
 

Nieuws vanuit de Ouderraad (OR) 
Gezien de weinige reacties op onze uitnodigingsmail voor 
de ouderavond op woensdag 18 mei a.s. is besloten 
deze niet door te laten gaan.  
Wel wordt er een alternatief geboden. We organiseren 
een kijkochtend, waarbij u de mogelijkheid krijgt een kijkje 
in de klas van uw kind(eren) te nemen tijdens de les en 
naderhand (onder het genot van een kopje koffie/thee) andere ouders te ontmoeten. Deze 
ochtenden vinden plaats op: 14, 15 en 16 juni a.s. Hieronder vindt u een overzicht van de 
data, groepen en tijdstippen. 
 

Datum Groepen Tijdstip 

14 juni Flamingo, Papegaai, Toekan en Kaketoe 08:45-10:00 uur 

15 juni Adelaar, Valken en Buizerd 08:45-10:00 uur 

16 juni Paradijsvogel, Kolibrie, Koolmees, Specht en Zwaluw 08:45-10:00 uur 

 
Er volgt later meer informatie over de ochtend in een brief. Daar zal ook een 
antwoordstrookje bij zitten, zodat de leerkrachten weten hoeveel ouders we kunnen 
verwachten. We hopen jullie deze dag te kunnen ontmoeten! 
Groeten, de ouders uit de ouderraad. 
 
 

 
Financiële bijdrages schoolreisjes en kamp 
Na de meivakantie zal er via ‘Schoolkassa’ een financiële 
bijdrage gevraagd worden voor schoolreisjes en/of kamp. 
Het is dan mogelijk om de bijdrage in één keer te betalen 
of in termijnen. Na de meivakantie zullen we hierover 
verder informeren. 
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De bibliotheek op school 
We hebben op de Fiduciaschool als doel gesteld om het leesplezier te vergroten. Een rijke 
schoolbibliotheek kan daar bij helpen. Met behulp van een aanvraag van de projectenpot  
van SCSOG hebben we nieuwe boekenseries kunnen aanschaffen en de kinderen zijn 
enthousiast! Om een extra impuls aan de schoolbieb te geven zijn we de samenwerking 
aangegaan met het Forum Groningen. Samen hebben we een selectie gemaakt van geschikte 
boeken. Afgeschreven boeken gaan met kinderen mee naar huis via een weggeefkast (die 
verrassend vaak moet worden bijgevuld). Alle boeken worden ingevoerd in het programma: 
v@school. Je hebt dan je eigen uitleensysteem van biblionet op school. Op deze manier  
worden boeken gescand voor uitlenen met een persoonlijk pasje. Kinderen kunnen boeken 
reserveren en online zoeken in een database. Handig voor het zoeken naar informatieve 
boeken voor een spreekbeurt! Of het vinden van het laatste deel van die leuke boekenserie. 
Daarnaast heb je als school overzicht van de aanwezige boeken en zie je wat veel gelezen 
wordt. Je weet wat nog ontbreekt en kan dit gericht aanschaffen. Het Forum denkt ook mee 
in de aanschaf van nieuwe boeken. Het project staat nog in de startblokken, maar we hopen 
de vernieuwde bibliotheek op school binnenkort officieel te kunnen openen! 
 
Met vriendelijke groet, Juf Williene 
 
 

Eu-schoolfruit 
Vanaf half november tot eind april hebben we meegedaan aan  
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. We hopen dat uw  
kinderen thuis verder gaan met het eten van fruit en groente. 
 
 

 

Terugblik Studiedag 1 april  
We kijken terug op een mooie, inspirerende studiedag. 
De complimenten voor het mooie, diverse programma 
zijn voor Mirjam en Frederika (van de Kimkiel).   
Tijdens het ochtendprogramma zijn we door Floortje 
en Maartje meegenomen in de wereld 
van de verbeelding en hebben we verschillende 

werkvormen van theater maken onderzocht. 
Dit als voorbereiding op de leergemeenschap van het komende schooljaar wanneer een 
dramadocent ons ondersteunt bij onze onderzoeksvraag. 
’s Middags hebben we het programma vervolgd op het voormalig Suikerunieterrein. Na een 
lekker lunch en een enthousiaste aftrap, hebben we, samen met de collega’s van De Kimkiel, 
deelgenomen aan verschillende workshops. De middag is afgesloten met een Karakazoo! 
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      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   

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: 

• 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/

