Nieuwsbrief Fiduciaschool
september 2022
Agenda september 2022
Datum
07-09-2022
13-09-2022
14-09-2022

16-09-2022

Groepen
Alle groepen
Alle groepen
Paradijsvogel, Kolibrie,
Koolmees, Specht,
Kraanvogel, Zwaluw, Toekan
en Kaketoe
Alle groepen

19-09-2022

Alle groepen

28-09-2022
5-10-2022

Alle groepen

Activiteit
Startgesprekken
Schoolfotograaf
Informatieavond onder- en middenbouw (oudste
middenbouw en bovenbouw groepen volgen op 12
oktober a.s.)
Margedag; alle leerlingen vrij. A.u.b. zelf de taxi
afmelden!
Margedag; alle leerlingen vrij. A.u.b. zelf de taxi
afmelden!
Leerlingraad
Start Kinderboekenweek

Trefwoord (methode voor levensbeschouwing)
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): Liever een lied (wisselthema)
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen.
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).
Week 37 t/m 39 (12 september t/m 30 september): Zoektocht
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15).

Nieuws van het team
Nieuwe collega’s
Ons team is dit schooljaar uitgebreid met een aantal nieuwe collega’s. We heten Anouk,
Gerdi, Job en Ria van harte welkom bij ons op school en wensen hen veel werkplezier! Ze
stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor:
Hoi allemaal,
Ik ben Anouk Marrink, 25 jaar oud en woonachtig in Groningen.
Vanaf aankomend schooljaar zullen jullie mij tegenkomen op de
Fiduciaschool! Namelijk als onderwijsassistent bij groep 3 Kolibrie,
samen met Bennita. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en
donderdag. Tijdens de spelletjesdag heb ik al even kennis mogen
maken, wat een gezelligheid! Ik heb er zin in. Groetjes Anouk
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Hallo, mijn naam is Gerdi Vooijs, ik ben 39 jaar oud en woon samen
met mijn man en dochter van 4 jaar in Aduard. Komend schooljaar zal
ik op de maandag en dinsdag werkzaam zijn bij de Paradijsvogels. Hier
heb ik erg veel zin in. Op naar een gezellig schooljaar.
Groetjes, Gerdi

Hallo, ik ben Job Jonker, woonachtig in de stad Groningen en vanaf komend schooljaar zal ik iedere
maandag de gymlessen op de Fiduciaschool verzorgen.
Ik ben net afgestudeerd en heb ontzettend veel zin om
op de Fiduciaschool te gekke gymlessen te geven.
Naast de Fiduciaschool zal ik ook werkzaam zijn op
CSBO de Kimkiel en op de Bladergroenschool in Winschoten. Ook geef ik als hobby meerdere groepslessen
op een sportschool in Tynaarlo. Tot snel in het nieuwe
schooljaar!
Hallo, mijn naam is Ria Horenga en ben sinds februari 2020 werkzaam als onderwijsassistent
op “De Wingerd”. Ik ben 55 jaar en woonachtig in Leek en moeder van twee volwassen
dochters. Sinds 12 augustus jl. mag ik, samen met mijn vriendin, oma zijn van een prachtige
kleindochter en als alles naar wens verloopt verwelkomen we begin oktober ook een kleinzoon. Sinds september 2021 heb ik het voorrecht om, vanuit SCSOG, mee te mogen doen
aan het traject “versneld voor de klas” en volg ik de verkorte PABO aan de Hanzehogeschool.
Als zij-instromer heb ik eerder gewerkt als Personeels- en Organisatieadviseur, bovendien heb ik diverse politieke functies bekleed.
Onderwijs is altijd een rode draad in mijn werkzame leven geweest.
Nu ik de kans krijg om hier ook werkelijk mijn professie van te maken, grijp ik dit natuurlijk met beide handen aan. Ik werk met veel
plezier op “de Wingerd” maar wil mijn blik graag verruimen en
hoop veel te mogen leren op de Fiduciaschool. Vooral het werken
met jongere kinderen is bij mij nog een beetje onderontwikkeld,
maar daar komt hopelijk snel verandering in.
Met ingang van 30 augustus tot aan begin februari 2023 kunnen
jullie me op de dinsdag tegenkomen. Ik heb een mooie leer- werkplek bij de Kraanvogels
waar Mirjam Prins mijn coach is. De eerste kennismaking was buitengewoon plezierig en
smaakt zeker naar meer. Ik heb er super veel zin in, hopelijk gauw tot ziens.
Een hartelijke groet, Ria (H.G.) Horenga

Nieuwsbrief Fiduciaschool september 2022

Formatie 2022- 2023
Groep
Paradijsvogel
O.A.
Kolibrie
O.A.
Koolmees
O.A.
Specht
O.A.
Kraanvogel
O.A.
Stagiaire Top
PABO
Zwaluw

OA
Toekan

Groep
1/2

Maandag
Juf Marjan

Dinsdag
Juf Marjan

Juf Gerdi
Juf Bennita
Juf Anouk
Juf Williene

Juf Gerdi
Juf Bennita
Juf Anouk
Juf Williene

Juf Yvonne
Juf Lianne W.
Juf Stephanie
Juf Mirjam
Juf Lianne D

Juf Yvonne
Juf Lianne W
Juf Stephanie
Juf Mirjam
Juf Lianne D.
Juf Ria

5/6

Meester Frank

6

Juf Gerda K.
Juf Gerda B.

Meester Joost
Van eind nov –
half febr.
Meester Frank
Juf Gerda K.
Juf Gerda B.

Juf Anita

Juf Anita

Groep
6

Maandag
Meester Johan

Dinsdag
Meester Johan

Woensdag
Meester Johan

7

Juf Anita
Meester Hans
Juf Larissa

Juf Anita
Meester Hans
Juf Larissa

Meester Rik

7
7/8
7/8

Juf Loïs
Juf Carline
Meester Henk

8

Juf Janet /
Meester Erik

Juf Loïs
Juf Carline
Meester Arvin/
Meester Henk
Juf Janet

3
3/4

4/5
5

OA. Toekan
Groep
Kaketoe
OA. Kaketoe
Papegaai
OA.
Papegaai/
Flamingo
Flamingo
Adelaar
Valken
Buizerd
LIO- stagiaire
OA.
Eindgroepen
Gymlessen

Woensdag
Juf Marjan/
Juf Elianne
Juf Manon
Juf Bennita
Juf Williene/
juf Femke
Juf Lianne W
Juf Mirjam

Meester Joost

Juf Gerda B.

Donderdag
Juf Elianne

Vrijdag
Juf Elianne

Juf Manon
Juf Bennita
Juf Anouk
Juf Femke

Juf Manon
Meester Frank

Juf Yvonne
Juf Fiora
Juf Stephanie
Juf Mirjam
Juf Janneke

Meester Joost

Juf Gerda K
Juf Gerda B./
Meester
Sietse Jan
(1x2 wk)
Juf Anita

Juf Femke

Juf Fiora
Juf Janneke

Meester Joost

Juf Gerda B.

Donderdag
Meester
Johan
Juf Anita
Meester Hans
Juf Larissa

Vrijdag
Meester Johan

Juf Loïs
Juf Carline
Meester Arvin

Juf Loïs
Juf Carline
Meester Arvin

Juf Loïs
Juf Carline
Meester Arvin

Meester Erik

Meester Erik

Meester Erik

Meester Hans

Meester DJ

Juf Zoë
Meester DJ

Juf Zoë
Meester DJ

Juf Zoë

Meester DJ
Meester Job

Meester Rik

Meester Frank

Meester Rik

Meester Rik
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Gouden weken
De Gouden Weken zijn positief gestart. Dit zijn de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar. Deze weken staan in het teken van kennismaking en
groepsvorming. Als het goed is heeft uw zoon/dochter een tas
met alle informatie rondom de gouden weken mee naar huis
gekregen. Er staan deze weken leuke activiteiten op het programma zoals; dummies pimpen, sport en spel activiteiten en
activiteiten met de maatjesklas en we sluiten af met een feestelijke pannenkoekenlunch.
Op twee momenten hopen we u te ontmoeten in deze kennismakingsperiode, dat is op:
woensdag 7 september tijdens de startgesprekken.
Tijdens dit gesprek vertelt u over uw kind en luisteren wij als leerkrachten.
U hebt hiervoor een uitnodiging ontvangen van de leerkracht van uw kind.
Op woensdagavond 14 september en 12 oktober vinden de informatieavonden plaats.

Informatieavonden 14 september en 12 oktober (19.30 – 20.45 uur)
Op woensdag 14 september worden de ouders van de groepen Paradijsvogel, Kolibrie,
Koolmees, Specht, Kraanvogel, Zwaluw, Toekan en Kaketoe van harte uitgenodigd voor een
informatieavond. De uitnodiging volgt.
Het programma zal bestaan uit een algemene informatie over de school, elkaar ontmoeten
en informatie in de groep(en) van uw kind(eren).
Op woensdag 12 oktober worden de leerlingen van de groepen Papegaai, Flamingo,
Adelaar, Buizerd en Valken uitgenodigd voor de informatieavond.
Tijdens deze avond krijgen ouders ook algemene informatie maar ook informatie over de
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. En u ontmoet de ouders van
andere leerlingen. De uitnodiging voor deze avond volgt.
We hopen veel ouders te ontmoeten tijdens deze avonden!

Gezonde school
Rik Spekken zal op de informatieavonden informatie geven
over het belang van gezond eten, het drinken van water en
goede hygiëne.
Gezonde leerlingen presteren beter!
Een gezonde school is een school dit actief aandacht besteedt aan gezondheid.
- Tijdens de eerste pauze (op alle schooldagen) eten de leerlingen fruit of een
boterham.
- Op woensdag hebben we een waterdag! De leerlingen en leerkrachten drinken dan
water (geen andere dranken). Alle leerlingen hebben een drinkbeker van school
gekregen.
- Na het sporten gaan de leerlingen weer douchen.
We hopen van harte dat u de ontwikkeling van de Fiduciaschool tot gezonde school
ondersteunt!
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EU- Schoolfruit en – groenteprogramma 2022- 2023
Goed nieuws: de Fiduciaschool mag meedoen aan het EU-Schoolfruit
en -groenteprogramma 2022-2023!
We krijgen vanaf 5 september 20 weken lang 3 porties gratis groente
en fruit voor de hele school geleverd!

Margedagen
De kinderen hebben een lang vrij weekend deze maand. Op zowel
vrijdag 16 september als maandag 19 september a.s. zijn er 2
margedagen (studiedagen voor het personeel). De kinderen zijn
dan dus vrij!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 september a.s. komt schoolfotograaf
Kruger om de kinderen individueel en per klas op de
foto te zetten. Ook de broertjes en zusjes (uit één
gezin) komen samen op de foto. Zorgt u ervoor dat
uw kind/kinderen kleurrijke kleding draagt/dragen?
Dat levert een fleurig contrast op.

Coronatesten
Wanneer uw kind hoest en klachten heeft die passen bij Corona dan is het belangrijk om uw
kind te testen. De kinderen krijgen testen mee naar huis en u kunt de leerkracht vragen om
een test mee naar huis te geven.
Wilt u bij het afmelden van uw kind vertellen wanneer hij/ zij afwezig is door corona.

De middenbouwgroepen naar het Forum vanuit het cultuurmenu
The Art of DC – Batman, Superman & Wonder Woman
Batman, Superman en Wonder Woman zijn in Groningen! Vanaf 2 juli zijn ze te zien in de
grote internationale tentoonstelling The Art of DC - The Dawn of Super Heroes. Laat je leerlingen in de wereld van DC Comics, de studio achter de bekende stripboeken en superheldenfilms duiken. Leerlingen ontdekken de wereldberoemde DC helden én schurken!
Elk karakter heeft een eigen ruimte met props en kostuums uit de films. Met als hoogtepunt
de enige echte batmobiel. Daarnaast zijn er honderden originele striptekeningen en storyboards van films te zien. En uiteraard word je ondergedompeld in filmfragmenten en interviews met acteurs en makers van de superheldenfilms.
In de educatieve rondleiding wordt aandacht besteed aan het goed en kwaad aan de hand
van de favoriete helden en schurken van de leerlingen.
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Kraanvogel en Zwaluw gaan naar het Groninger Museum
Tentoonstelling Kleur – Groninger Museum
In het kleurrijke Groninger Museum is nu nog meer over kleur te ontdekken. Elke kleur heeft
zijn eigen verhaal. In deze tentoonstelling OVER KLEUR, ontdekken de leerlingen deze verhalen. Net als altijd maken de leerlingen in het atelier een kleurrijk kunstwerk. Zo gaan ze direct aan de slag met alles wat ze over kleur geleerd hebben.

Nieuws vanuit de MR
Op 21 juni 2022 is er het volgende besproken tijdens de MRvergadering:
o
o

o

o

De indeling van de leerkrachten en leerlingen per klas. Er zijn gelukkig genoeg leerkrachten voor onze school!
Vanuit PMR (personeelsgeleding): het ambitiedocument ‘Samen speciaal’ is besproken tijdens de studiedag van Fiduciaschool. Vanuit SCSOG wordt nu gewerkt aan een
risicoanalyse. Als deze klaar is, gaan we opnieuw kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. nieuwbouw van de school.
Vanuit OMR (oudergeleding): samenwerking met regulier onderwijs benadrukt (want
ook de maatschappij is steeds meer ‘inclusief’). En daarbij wellicht ook onderzoeken
of er een groep voor hoogbegaafde leerlingen moet komen? Mogelijk een soort
campus waar allerlei ‘soorten’ kinderen passend onderwijs kunnen vinden?
Evaluatie schoolplan: Er zijn onder andere vragen gesteld over:
1. De evaluatie van de groepsindeling (of ze op uitstroom/niveau ingedeeld moeten worden) en
2. De time-outmethode (of een rustmoment bij ongewenst gedrag fijn
werkt voor leerkrachten en leerlingen). In beide gevallen is het effect
positief: leerlingen krijgen op niveau les en hoeven minder vaak te
wisselen van werkplek. En het gebruiken van de time-outmethode is
merkbaar effectief; leerlingen worden niet gestraft maar krijgen ruimte om weer tot rust te komen. Bewegend leren: aanpassing/nieuw
schoolplein wordt dit jaar uitgevoerd. Schoolfruit: de Fiduciaschool is
weer ingeloot en er is ook vers fruit beschikbaar voor leerlingen die
zonder fruit op school komen.

Dit is er samen met de MR bereikt in het schooljaar 2021-2022:
• Aandacht voor overstap Fiduciaschool naar voortgezet onderwijs
• Coronabeleid tijdens lockdowns (wel/niet sluiten scholen, hoe thuisonderwijs vormgeven)
• Leerlingenvervoer tijdens verbouwing Julianaplein
• Stoppen van de vrijwillige ouderbijdrage
• Leefbaarheid/kansengelijkheid: ideeën besproken (o.a. traktatie kopen met onderwijsassistent, iets bakken, iets met conciërge doen/cadeautje halen)
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Oktober kindermaand
Op 5 september hebben alle kinderen onderstaande flyer meegekregen naar huis. Ga met je
ouders, opa en oma of oom en tante op pad naar bijzondere musea, theaters, borgen,
molens en andere culturele activiteiten. Iedere zaterdag en zondag in de maand oktober zijn
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar de kinderactiviteiten gratis. Alle activiteiten kunt u
vinden op www.kindermaand.nl
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Leerlingenvervoer
Maakt uw kind gebruik van leerlingenvervoer, of overweegt u een 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

Schooltijden en ophaaltijden (voor leerlingen die met een taxi komen)
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.
De start van de dag (binnenkomst) en eindtijden zijn als volgt:
De groepen Paradijsvogel, Kolibrie & Koolmees gaan direct naar binnen.
De overige groepen spelen tot 8.25 uur op het plein en gaan daarna met
de groepsleerkracht naar binnen.
De leerlingen die zelfstandig naar huis gaan, of die worden gehaald door
ouders, gaan vijf minuten éérder uit school dan de leerlingen die met de taxi naar huis gaan.
Dit i.v.m. de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van alle verkeer rondom school.
Op maandag, dinsdag en donderdag is dit om 14.40 uur en op woensdag en vrijdag is dit om
12.25 uur.

Vakantierooster en margedagen 2022- 2023
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag

Periode
za 15 t/m zo 23 oktober 2022
za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
za 25 februari t/m zo 5 maart 2023
vr 7 april 2023
ma 10 april 2023
za 22 april t/m zo 7 mei 2023
do 27 april 2023
vr 5 mei 2023
do 18 mei t/m zo 21 mei 2023
ma 29 mei 2023

Zomervakantie 2023

za 22 juli t/m zo 3 september 2023

Gronings Ontzet

ma 28 augustus 2023
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Margedagen in het nieuwe schooljaar 2022-2023
Onder voorbehoud zijn de volgende margedagen gepland.

Margedagen 2022- 2023
Vrijdag 16 september 2022
Maandag 19 september 2022
Maandag 31 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022
Woensdag 8 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Woensdag 17 mei 2023
Woensdag 14 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023

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