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Agenda september 2021 
Datum Groepen Activiteit 

01-09-2021 Alle groepen Startgesprekken ouders 

02-09-2021  Vergadering MR  

06-09-2021 Alle groepen Gouden Weken 

07-09-2021 Alle groepen Schoolfotograaf 

08-09-2021  Informatieochtend via Vlog + kleedjesruilbeurs met 
maatjesklas (door corona richtlijnen zonder ouders) 

10-09-2021 Alle groepen Lunch met broodje gezond  
Leerlingen mogen verkleed op school komen 

13-09-2021 Alle groepen Start thema 1 ateliers 

14-09-2021  GMR 

22-09-2021  Vergadering Raad van Toezicht op de Fiduciaschool 

 

Trefwoord  
 
Week 34 Startweek  
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst! 
Bijbel: OB: Bartimeüs (Marcus 10, 46-52); MB/BB: Zout en licht zijn voor de 
wereld (Matteüs 5, 13-16). 
 
Week 35 en 36 (30 augustus t/m 10 september): Beginnen (wisselthema)  
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om 
opnieuw te mogen beginnen. 
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de 
grote vloed (Genesis 6-9). 

Teamnieuws 

Juf Lianne 
Juf Lianne is op 22 juli bevallen van een gezonde zoon: Noud 
Laurens! 
Noud is het eerste kindje van Lianne en Martin. Van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van Noud! We wensen Lianne en 
Martin heel veel geluk toe met z'n drieën!  
 

Meester Arvin 
Meester Arvin is op 23 juli opnieuw pappa geworden. Janique, de 
vrouw van Arvin is bevallen van hun dochter Noa. Van harte 
gefeliciteerd met jullie dochter en zusje van Moos! 
We wensen jullie veel geluk toe met z'n vieren!  
 
Meester Frank 
Meester Frank en zijn partner Pietsje zijn voor het eerst pappa en 
mamma geworden van Ben Geert! Ben is geboren op maandag 23 
augustus. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Ben! We 
wensen jullie veel geluk met z'n drieën!  
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Meester Hans 
Meester Hans zijn zoontje Joep is in de zomervakantie naar huis gekomen. Het gaat gelukkig heel 
goed met Joep!  

 
Nieuwe collega’s  
Juf Fiora (leerkracht groep Kraanvogel) 

Ik ben Fiora, 22 jaar oud en ik ben dit schooljaar gestart als de 
nieuwe groepsleerkracht van de Kraanvogels. Ik kom uit Emmen, 
maar ik ben momenteel bezig met verhuizen naar Groningen. Op 
maandag, dinsdag (en om de op week woensdag) sta ik voor de 
klas. De andere dagen zal ik veel bezig zijn met mijn nieuwe studie: 
de pre-master pedagogiek en onderwijswetenschappen aan de 
RUG. 
Ik houd erg van sporten en bewegen. Hier vul ik het grootste deel 
van mijn vrije tijd mee.  
Ik heb heel veel zin in het schooljaar! 
 

 
 
Juf Manon (onderwijsassistent groep Paradijsvogel) 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. 
 
Mijn naam is Manon en ik ben 32 jaar. 
Ik ben moeder van een heerlijk beginnende puber dochter van 11 jaar en 
sinds een paar maanden woon ik met haar en mijn partner net over de 
grens in Friesland. 
 
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik als onderwijs assistent gestart bij 
de Paradijsvogels. 
Hier zal ik elke woensdag, donderdag en vrijdag aan het werk zijn. 
 
Ik kijk met veel enthousiasme uit naar het komende schooljaar en alles wat 
het met zich mee brengt. 
 
Misschien tot snel! 
 
 

 
Meester Sven (invalleerkracht op ma. di en do.) 
Mijn naam is Sven 49 jaar vader van 2 prachtige kinderen 

in de leeftijd van 10 & 12 jaar en ik woon samen in 

Noord-Sleen. Ik ben vanaf dit schooljaar verbonden aan 

de Fiduciaschool  als vaste invalkracht. 

 In mijn vrije tijd mag ik graag in de keuken staan om 
samen met mijn dochter te koken met de groenten uit 
onze kas . In de weekenden zijn wij regelmatig  te vinden 
op paardrijwedstrijden waar zowel mijn vriendin als mijn 

dochter rijden. Mochten er geen wedstrijden zijn, dan vind ik het ook heerlijk om lekker buiten te zijn 
of een boek te lezen, of samen met mijn zoontje de bossen in te gaan met een hond. 
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Juf Selma (gymleerkracht op maandag, woensdag en donderdag) 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Selma en ik ben 24 jaar oud. Het komende jaar zal ik 
op de maandag, woensdag en donderdag de gymlessen geven op 
de Fiduciaschool.  
Met mijn enthousiasme hoop ik de leerlingen met name veel ple-
zier en successen te laten ervaren in de lessen. Naast het werk op 
de Fiduciaschool ben ik in mijn vrije tijd graag aan het basketbal-
len en in de winter sta ik het liefste op mijn snowboard.  
Ik kijk er naar uit om het komende jaar werkzaam te zijn op deze 
mooie school!  
Hopelijk tot ziens. Groetjes, Selma 

 
 

 

 

Toegang Ouder-App  

Vrijdag 3 september ontvangen alle ouders die de app nog 
niet geactiveerd hebben een link waarmee een wachtwoord 
aangemaakt kan worden.  
Deze ontvangt u op het emailadres dat bij school bekend is. 
Controleer uw spambox/ongewenste mail wanneer u de 
mail niet ontvangen heeft.  (Ouders die al een account 
hebben, ontvangen deze mail niet.)  
 
Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen kunt u binnen 
de app inloggen in ‘klassenboek’ en ‘persoonlijke berichten’.   
We hopen dat u de app snel installeert en gaat gebruiken. We zijn ook erg benieuwd wat u ervan 
vindt. We horen het graag van u.   
 
Mocht de installatie niet lukken, of heeft u andere vragen? Neem dan even contact op met de 
groepsleerkracht. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een stappenplan hoe u de app kunt 
installeren. 
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De schoolfotograaf komt! 
 
Op dinsdag 7 september a.s. komt de schoolfotograaf. Een aantal weken na het fotograferen worden 
de inlogflyers met persoonlijke inlog en wachtwoord uitgedeeld op school via uw kind. Hiermee kunt 
u op www.schoolfotokruger.nl de gemaakte schoolfoto’s bestellen.  
Bewaart u deze inlogflyer goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de 
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. 
 
De groepsfoto krijgt u gratis! U kunt daarnaast zelf de individuele foto’s bestellen. 
Ook leuk om eens ons klassenfotoboek bij te bestellen, hierin bewaart u overzichtelijk alle gemaakte 
schoolfoto’s in 1 boek.  
 
Dit jaar fotograferen we met een originele oude landkaart als achtergrond. 
Een tip van de fotograaf: Gekleurde kleding (niet te lichte kleuren) fotografeert 
hier prachtig op ☺ 
 
We maken per leerling 2 foto’s. 
Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een mooie close-up foto zijn. 
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.            
                                       

http://www.schoolfotokruger.nl/
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Gouden weken en start schooljaar 
De Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar, zijn bij uitstek geschikt om te werken aan 
een goede groepsvorming. De interactie tussen leerkracht en de leerlingen is belangrijk, evenals een 
fijne sfeer in de groep. Hieronder een kleine indruk, ook van de start van het schooljaar: 
 
De Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar, zijn bij uitstek geschikt om te werken aan 
een goede groepsvorming. De interactie tussen leerkracht en de leerlingen is belangrijk, evenals een 
fijne sfeer in de groep. Hieronder een kleine indruk, ook van de start van het schooljaar: 
 
Koolmees:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolibri 
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Atelieronderwijs 
Specht, Kraanvogel en Zwaluw: ruimtereizigers (thema 1) 
 
Na de gouden weken beginnen we bij wereldoriëntatie met het thema Ruimtereizigers. In dit thema 
ontdekken de kinderen, samen met hoofdpersoon Martijn, welke planeten er in de ruimte zijn en 
hoe je naar de ruimte kunt reizen. Ze ontdekken door het doen van proefjes, hoe het is om astronaut 
te zijn. Daarna doen ze een eigen onderzoek. 
 
In de drie lessen:  
• onderzoeken en maken de kinderen planeten;  
• maken ze zelf een ballonraket en ontdekken zo hoe een raket de lucht 
in kan;  
• ontdekken ze door proefjes hoe het is om astronaut te zijn 
 
In het eigen onderzoek:  
• horen ze meer over Mars One en denken ze na of zij op Mars zouden 
willen wonen en hoe ze daar zouden overleven. 
 
Voor de astronauten-proefjes in les 3 zijn we op zoek naar de volgende 
materialen:  
- 2 paar dikke handschoenen  
- 2 skipakken of andere dikke kleding (dikke truien, oude jassen, oude 
broeken, etc.)  
- 2 paar snowboots of regenlaarzen Het zou fijn zijn als de kinderen 
daarvan iets mee naar school kunnen nemen. Dit horen we graag!  
 
Voor de thematafel zijn we op zoek naar boeken, afbeeldingen en 
andere voorwerpen die met planeten en ruimtevaart te maken hebben. 
 
Wij hebben er weer zin in! 
 
 

Van de administratie  
Vervoersverklaringen 
U als ouder(s)/ verzorger(s) kunt de taxi-aanvraag namens uzelf alvast indienen. De 
vervoersverklaring vanuit school wordt rechtstreeks naar uw Gemeente verzonden. U hoeft de 
aanvraagformulieren daarom niet op school in te leveren.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. K. Mechielsen, 
k.mechielsen@fiduciaschool.nl  
 

Reminder schooltijden en richtlijnen RIVM 
 Hierbij als reminder de schooltijden: 

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.  

mailto:k.mechielsen@fiduciaschool.nl
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Richtlijnen ophalen   
Gezien de richtlijnen vanuit het RIVM houden we tot de herfstvakantie nog aangepaste 
schooltijden aan voor de leerlingen die op de fiets komen of gehaald worden door 
ouders/verzorgers. Zij zijn vrij om 14.30 uur (maandag/dinsdag en donderdag) en 12.15 uur op 
woensdag en vrijdag.  
 

Vakantierooster en margedagen 

Vakantierooster 2021-2022   Periode   

Zomervakantie 2021   za 10 juli t/m zo 22 augustus 2021   

Gronings ontzet   za 28 augustus 2021   

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   
• Donderdag 25 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 nieuwe website? De websit kunt u vinden via 
www.fiduciaschool.nl. 
 

http://www.fiduciaschool.nl/
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