Nieuwsbrief Fiduciaschool
november 2021
Agenda november 2021
Datum
3 november

Groepen
Alle groepen

9 november
15 november
17 november

Alle groepen
Alle groepen

LET OP!

2 en 4 november GEEN
ouderkijkochtenden

Activiteit
Margedag; alle leerlingen vrij! Graag nogmaals
doorgeven aan de taxichauffeur.
MR-vergadering
Start schoolfruit
Oudergesprekken (OPP-gesprekken)

I.v.m. corona; zie mail Gerda Luiks 30-10-2021

Trefwoord
Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen
wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

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 rechtvaardigheid.
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

Teamnieuws
Nieuwe collega
Mijn naam is Hilda en ik ben sinds oktober als onderwijsassistent
verbonden aan de Kaketoe en de Toekan. Ik woon samen met mijn
partner en zoon van 11 in een Gronings dorpje. In mijn vrije tijd ben
ik graag buiten in mijn tuin. Of in het bos, samen met mijn zoon. Ik
houd enorm van buiten zijn! Ook heb ik 3 katten waar ik dol op ben.
Verder speel ik softbal (dat is honkbal maar dan met een grotere
bal) en speel ik toneel bij de oudertoneelvereniging op de school
van mijn zoon. Toneel is naast tuinieren echt een grote liefde van
mij en ik hoop dat ik de leerlingen daar ook een beetje mee kan
'besmetten'. Samen gaan we er een mooi schooljaar van maken!
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Woensdag 3 november: studiedag gedrag!
A.s. woensdag hebben we een studiedag over gedrag o.l.v. Dick Vogel. We gaan ons opnieuw
verdiepen in de ABC- methodiek ( ABC Methodiek | Fiduciaschool) en in de time- out methode.
De leerlingen zijn woensdag a.s. vrij!
Wilt u de chauffeur van de taxi nogmaals op de hoogte stellen?

EU-schoolfruit
Op 15 november start het EU-schoolfruit. In onderstaande
flyer vindt u enkele fruit- en groentetips. Ook kunt u zich
abonneren op een nieuwsbrief via de volgende link:
Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit

In tegenstelling tot wat in onderstaande flyer staat, maken we helaas GEEN gebruik van de hulp van
ouders bij het klaar maken en uitdelen van het fruit. Dit i.v.m. de ontwikkelingen op het gebied van
het coronavirus.
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De eindgroepen: Stem op mijn partij
De eindgroepen gaan de komende weken werken aan het thema:
‘Stem op mijn partij!’ In dit thema worden de volgende
onderwerpen behandeld:
Opwarmende aarde
In deze les onderzoeken de kinderen het probleem van de
opwarmende aarde. Wat is het broeikaseffect precies? En zijn er
oplossingen?
Vieze rivieren
Om gezamenlijke problemen op te lossen, werkt de EU vaak
samen. De kinderen ervaren hoe dat is door samen na te denken
over het probleem van de vieze rivieren die door meerdere
landen stromen.
Opkomen voor je recht
Soms is de bevolking het niet eens met de politiek. Zij kunnen opkomen voor hun rechten. Hoe? De
kinderen ontdekken en ervaren het in deze les.

Ateliers middenbouw
In de afgelopen periode zijn wij bij de ateliers in de middenbouw druk geweest met het maken van
onze eigen vulkanen. Dit was een erg leuk en interessant project. De kinderen hebben hard gewerkt
en de vulkanen zijn, na een mooie presentatie in de gang, vol trots mee naar huis gegaan.

In dit thema onderzoeken de kinderen wat typisch Nederlands is en wat niet en dat niet alleen klompen, molens en tulpen typisch Nederlands zijn. De kinderen maken kennis met verschillende typische
Nederlanders, Nederlandse producten en de typische Nederlandse dieren komen aan bod.
De middenbouw gaat op dinsdag werken aan een eigen schilderij van een Nederlandse schilder. De
eerste drie weken na de herfstvakantie staan in teken van de lampion en de laatste week voor de
kerstvakantie staat in teken van Kerst. De overige weken wordt gewerkt aan het thema.
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Atelier Specht, Kraanvogel en Zwaluw
Deze week zijn wij begonnen met het thema Gezellige tradities. In dit thema ontdekken de kinderen
welke gezellige tradities er in Nederland zijn rondom de wintermaanden en wat er allemaal bij deze
gezellige tradities hoort. Het gaat hier met name om het Sinterklaasfeest en Kerstmis. Het wordt een
heel gezellig thema, waarin de kinderen veel leren over de achtergrond van deze tradities.

Opening thema
Afgelopen maandag hebben meester Dj en juf Yvonne het thema al goed geïntroduceerd in de klassen. Het was een gezellige en lekkere boel! De kinderen mochten typisch Nederlands eten proeven.
We hebben geluisterd naar het Wilhelmus.
De kinderen zijn er helemaal klaar voor!
De lessen vanuit Blink gaan over de volgende onderwerpen.

Les 1:Donkere dagen
De dagen in de maanden november en december noemen we de ‘donkere
dagen’. Waarom is het dan zo donker? Dat ontdekken de kinderen door te
leren over het ontstaan van de seizoenen. Donker kan ook heel gezellig zijn,
met Sinterklaas en kerst. De kinderen maken hier een collage bij met de titel
‘Gezellig Nederland’.
Les 2: Pittige pepernoten
Een echte traditie in Nederland is het vieren van Sinterklaas. Wat daar allemaal bij hoort ontdekken de kinderen in deze les. En hoe maak je nu eigenlijk
pepernoten? Dat leren de kinderen door ze zelf te bakken met behulp van
een stappenplan. Ze ontdekken zo dat koken een vorm van techniek is. Ook
zien ze dat de pepernoot eerst een vloeibare vorm heeft en door het bakken
in de oven een vaste vorm wordt.
Les 3: Knallende kerst
Waarom vieren we eigenlijk kerst? Dat ontdekken de kinderen in deze les.
Ze lezen het verhaal van de geboorte van Jezus in stripvorm. En wat betekent
kerst nog meer? De kinderen leren het allemaal in deze les.
Uiteraard maken we in deze periode ook mooie lampionnen tijdens het lampionatelier.
Wij wensen jullie alvast hele fijne en gezellige dagen!
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App
Regelmatig delen wij foto’s of informatie via de school app. Op deze manier krijgt u een kijkje in de
groep en blijft u betrokken bij de groep. Een echte aanrader om deze app te downloaden op uw telefoon en zo op de hoogte te blijven. In de bijlage bij deze mail zit nogmaals de handleiding met de
stappen hoe u de app kunt downloaden en kunt activeren. Voor noodgevallen, zoals geen vervanging
bij ziekte, wordt er naast een e-mail ook een push bericht via de app gestuurd. In de bijlage zit ook
een handleiding voor het instellen van deze push berichten op uw telefoon.

Vooraankondiging: OPP gesprekken
Op woensdagmiddag 17 november zijn de zogenaamde OPP-gesprekken . In het gesprek bespreken
we de ontwikkeling en het onderwijskundig perspectief (OPP).
Zoals het nu lijkt worden die op school gevoerd. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De uitnodiging krijgt u binnenkort via de mail.

Schoolfoto’s
Deze week worden er flyers meegegeven
van Schoolfoto Kruger. Daarop staat een
gebruikersnaam en inlogcode waarmee u de schoolfoto’s van uw kind kunt bekijken en bestellen. Als
u meerdere kinderen bij ons op school heeft, kunt u kunt met meerdere inlogkaartjes tegelijkertijd
inloggen. Zo bespaart u verzendkosten. U ontvangt de groepsfoto gratis!

Teams uitnodiging/ontwikkelingen rondom het coronavirus
Gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus lijkt het ons goed om ‘Teams’ voor de
groep weer te activeren. Volgende week krijgt u een e-mail, om toegevoegd te worden aan de groep
van uw kind binnen de Teams-omgeving. Hopelijk blijft het hierbij. Maar mochten we weer online
moeten dan zijn we voorbereid.

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.
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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 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.

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 3 november 2021
• 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.
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