Nieuwsbrief Fiduciaschool
oktober 2021
Agenda oktober 2021
Datum
5 oktober
11 oktober
16 t/m 24 oktober
25 oktober
3 november

Groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Activiteit
Start kinderboekenweek
Leerlingenraad
Herfstvakantie
Luizencontrole
Margedag; alle leerlingen vrij/ graag nogmaals
doorgeven aan de taxichauffeur.
(Voor de duidelijkheid: vrijdag 15 oktober vervalt hierbij
als margedag. Woensdag 3 november komt hiervoor in de
plaats!)

Trefwoord
Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (4 oktober t/m 29 oktober): Slim
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms
meer nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen
gaat.
Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).

Teamnieuws
Arvin en Frank
Arvin en Frank hebben gebruik gemaakt van aanvullend geboorteverlof en
zij zijn afgelopen week weer aan de slag gegaan.
Meester Frank startte maandag jl. in groep Papegaai. Meester Frank
werkt op maandag en dinsdag en meester Sietse Jan van woensdag t/m vrijdag.
Meester Arvin startte afgelopen dinsdag in groep Valken. Hij zal op dinsdag t/m vrijdag werken. Op
maandag staat juf Janet voor groep Valken (tot 1 november).
Zwangerschapsverlof Janet Coppens (vanaf ma. 1 november)
Vanaf maandag 1 november staat meester Robert Hummel voor groep Valken.
We wensen Frank en Arvin een goede start toe in hun groep!

Nieuwe collega
Ik ben Nynke Hoogsteen, 24 jaar en sinds halverwege september ben ik
werkzaam als vervangend logopedist op de Fiduciaschool.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik aanwezig en zal ik met en deel
van de kinderen werken op het gebied van spraak en taal. Naast mijn
werk op school ben ik druk bezig met mijn pre-master Orthopedagogiek.
Ik kijk uit naar de rest van het schooljaar en mijn tijd op de
Fiduciaschool!
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Leerkrachten tekort!
Ook op onze school ervaren we hoe moeilijk het is om nieuwe
leerkrachten te vinden.
We hebben bij ons op school te maken met veel verloven van
leerkrachten die vanwege zwangerschapsverlof, aanvullende
geboorteverlof of ouderschapsverlof een tijd niet op school zijn
of een dag verlof hebben in de week. Om deze vacatures op te vullen, hebben we extra leerkrachten
nodig.
Gelukkig hebben we tot nu toe voor alle groepen een leerkracht kunnen regelen. Dit betekent echter
wel dat we geen leerkracht over hebben die kan invallen bij ziekte.
Wij doen er alles aan om zelf ook leerkrachten op te leiden in de school. We leiden op dit moment
een zij- instromer en een leerkracht die LIO- stage loopt voor de Top Pabo op binnen de school. Een
leerkracht die bij ons op school de TOP Pabo met goed gevolg heeft afgerond heeft sinds september
een baan bij ons op school.
Wanneer er door ziekte een leerkracht uitvalt, kunnen we helaas niet altijd vervanging regelen.
Wanneer u geen opvang voor uw kind kunt regelen op deze dag, is uw kind natuurlijk welkom op
school en zal het meedraaien met een andere groep.
Wanneer uw kind niet naar school komt, wilt u dit zelf doorgeven aan de taxichauffeur van uw kind.
We hopen op uw begrip voor deze situatie.

Gezonde school
Zoals u weet proberen wij als school stapsgewijs te werken aan
een goede en gezonde leeromgeving voor uw zoon of dochter.
Sport en voeding zijn thema’s die wij belangrijk vinden. Om dit
op een speelse manier onder de aandacht te brengen bij de
leerlingen, werken wij samen met ‘Special Heroes’.
Dit schooljaar besteden we specifiek aandacht aan het thema
‘voeding’. Zo hebben alle leerlingen begin dit schooljaar een gepersonaliseerde drinkfles gekregen
die op school blijft. Deze drinkfles wordt dagelijks gevuld met water.
Daarnaast starten de middenbouwleerlingen komende maand met lessen over het thema ‘voeding’.
Er komt een gastdocent langs die spelenderwijs met de leerlingen de onderwerpen “water drinken”
en “tussendoortje” gaat behandelen.
Het schooljaar 2022/2023 zullen alle klassen hier les in krijgen. Op deze manier hopen we uw zoon of
dochter bewust te maken van wat gezond en ongezond is en willen wij ze stimuleren om gezonde
keuzes te maken.
Meester Rik

EU-schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgt de
Fiduciaschool drie porties groente en fruit per leerling per
week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente
en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren.
Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende
soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Op de website Voor ouders - EU Schoolfruit kunt u hierover meer informatie lezen, maar ook filmpjes
bekijken van ouders hoe zij ervoor zorgen dat hun kind voldoende groenten en fruit binnenkrijgt.
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Ook kunt u op deze website ideeën opdoen over leuke en gezonde traktaties.

Nieuwe Jeugdarts op school
Hallo allemaal, ik ben Marlinda van Batenburg. In september ben ik gestart als schoolarts op
de Fiduciaschool. Als schoolarts onderzoek ik, samen met mijn doktersassistente alle kinderen die
nieuw zijn op school. We onderzoeken ogen, oren en meten lengte en gewicht.
Zo weten we zeker dat ieder kind goed kan zien en horen in de klas. Maar ook bekijken we alle
kinderen gezond zijn en of er bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie nodig is.
Wanneer een kind door ziekte of een andere reden lang thuis is, zoek ik als schoolarts contact om te
horen wat er aan de hand is en of ik ergens mee kan helpen zodat het kind weer snel naar school
kan.
In groep 2 en in groep 7 worden alle kinderen onderzocht. Ik begin met veel plezier bij jullie op
school. Bij vragen kunnen ouders via de IB-ers of leerkracht contact met mij opnemen. Tot ziens op
school. Groetjes, Marlinda.

Kinderboekenweek: spaar mee voor
de schoolbieb!
Ludieke start
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden
waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen
spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Om de Kinderboekenweek leuk te starten is er door het personeel van de Fiduciaschool een boekenberoepenquiz voor alle klassen opgenomen. In dit ludieke filmpje verwoordt en verbeeldt de
leerkracht een beroep en moeten de kinderen raden welk beroep het is.
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Sparen voor de schoolbieb!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaart u mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

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 zijn gaan de school uit om 14.30 uur (maandag/dinsdag en
donderdag) en 12.15 uur op woensdag en vrijdag.

Ouders in de school
We zijn blij dat de ouders weer de school in mogen komen! We hebben de meeste ouders tijdens de
startgesprekken gelukkig weer gezien en gesproken op school.
Woensdag 17 november mag u alvast in uw agenda zetten!
Op woensdag 17 november hopen we de Ontwikkelingsperspectieven en het VO-advies ook weer op
school te kunnen bespreken met alle ouders.
Ouderkijkochtenden op 2 en 4 november
We twijfelen nog of we alle ouders, verzorgers samen in een groep gaan ontvangen. Dit zijn veel
mensen in een kleine ruimte. We gaan nog bespreken of we dit op dit moment al door willen laten
gaan. U hoort van ons hierover.
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Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2021-2022

Periode

Herfstvakantie

za 16 t/m zo 24 oktober 2021

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
Onder voorbehoud zijn de volgende margedagen gepland.
Margedagen 2021- 2022 (Concept)
• Woensdag 3 november 2021 (definitief)
• Donderdag 25 november 2021 (komt te vervallen)
• Woensdag 9 februari 2022
• Maandag 7 maart 2022
• Vrijdag 1 april 2022
• Dinsdag 7 juni 2022
• Vrijdag 24 juni 2022
• Vrijdag 15 juli 2022
Helaas komt op donderdag 25 november de margedag te vervallen. Op deze dag en in deze week
wilden wij vieren dat de SCSOG 25 jaren bestaat. Er wordt gewerkt aan een mooi programma voor de
leerlingen en een studie- feestdag voor de medewerkers. Door corona is er besloten om deze dag in
het voorjaar te plannen. U hoort nog van de nieuwe datum.

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