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Agenda februari 2019
Datum
4 februari
5 februari
6 februari
13 februari
18 t/m 22 februari
25 februari

Groep
Specht, Kraanvogel, Zwaluw
Eindgroepleerlingen
Flamingo, Kaketoe
Alle – op uitnodiging leerkracht
Alle
Alle

26 februari

Alle

Activiteit
Schoolschaatsen
Indoor Soccertoernooi
Schoolschaatsen
Rapportgesprekken/adviesgesprekken VO
Voorjaarsvakantie
Studiedag SCSOG; alle kinderen vrij!
Wilt u dit doorgeven aan de taxichauffeur!
Weer naar school!

Trefwoord
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe
mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het
water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis
geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en
nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).

Teamleden
Stephanie van den Berg en Menno Dijkstra (onderwijsassistenten)
Stephanie is terug van haar bevallingsverlof. Menno Dijkstra heeft haar
vervangen op maandag, dinsdag en donderdag. Stephanie heeft al een dag
mee gedraaid met Menno en zij neemt de begeleiding van de verschillende
niveaugroepen weer over.
Menno blijft eerst nog bij ons op school op woensdag en vrijdag.

Arrangement aangevraagd bij het SWV; plusgroep ‘De Uilen’
N.a.v. de gesprekken over de OPP’s hebben we bij het
Samenwerkingsverband (SWV) een arrangement aangevraagd voor 4
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan wij nu kunnen bieden. Deze
aanvraag is gehonoreerd en vanaf 4 februari zal er een extra niveaugroep zijn
voor 4 leerlingen uit de middenbouw.
De groep is bedoeld voor deze 4 leerlingen die een uitstroomperspectief in
de richting van VMBO, TL of Havo hebben. Binnen onze school zijn dit de
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, in aanvulling op het reguliere
SBO- aanbod. Het aanbod binnen ‘De Uilen’ is erop gericht om ervoor te
zorgen dat de leerlingen een succesvolle start kunnen maken op het niveau
van Voortgezet Onderwijs dat bij hen past. Meer uitdaging op het gebied van
de schoolse vakken en het aanleren van extra basisvaardigheden op het gebied van zelfstandigheid staan in
deze groep centraal.
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Snappet
Vanaf de voorjaarsvakantie gaan de eindgroepen werken op tablets van Snappet.
We doen mee aan een pilot waardoor we kunnen ervaren hoe Snappet werkt en of
dit past bij de leerlingen op De Fiduciaschool.
Vanuit Snappet krijgen alle leerlingen een tablet (school betaalt de borg hiervoor). Op
deze tablet maken de leerlingen hun reken-, taal,- en begrijpend leeswerk. Dit kan
door de methode te volgen of door te werken vanuit de leerlijnen die door Snappet zijn opgesteld.
De leerlingen krijgen lesstof aangeboden dat past bij hun uitstroomprofiel (OPP). Een groot voordeel van
het werken met een tablet is dat de leerkracht de leerlingen en hun resultaten direct kan volgen.

Studiedag SCSOG
Op maandag 25 februari (de maandag na de voorjaarsvakantie) zijn alle leerlingen vrij.
Alle collega’s van de vier SCSOG- scholen (De Bolster, De Wingerd, De Kimkiel en De Fiduciaschool) en
Educonnect (schoolbegeleidingsdienst) komen dan samen om een studiedag te volgen. Het programma
staat in het teken van hechten, ontmoeten, contact maken en
verbinden.
Wilt u de taxichauffeur eraan helpen herinneren dat de leerlingen
de eerste maandag na de voorjaarsvakantie nog een dag vrij zijn!

Ouderkijkmiddag Ateliers in maart (25, 26 en 28 maart 2019)
Alvast een vooraankondiging van de ouderkijkmiddag tijdens de atelierlessen zodat u deze data vrij kunt
houden in uw agenda. De uitnodigingen volgen nog.
Op maandagmiddag 25 maart worden de ouders/ verzorgers van de eindgroepleerlingen van harte
uitgenodigd om tijdens de atelierles mee te kijken. Ditzelfde geldt op dinsdagmiddag 26 maart voor de
ouders/ verzorgers van de onderbouwgroepen (kleuters en benedengang). Op donderdagmiddag 28 maart
worden de ouders van de middenbouw uitgenodigd om de atelierles mee te maken.

Schoolschaatsen
Alle ouders hebben een informatiebrief ontvangen over het
schoolschaatsen dat eind januari/ begin februari op het programma
staat.
De leerlingen van de verschillende groepen gaan schaatsen op de
ijsbaan in Kardinge. De leerlingen krijgen deze ochtend schaatsles
Uw kind moet het volgende meenemen:
Handschoenen (deze zijn verplicht), muts, sjaal
Extra kleding: onderbroek, broek, T-shirt, trui en sokken).
Schaatsen (bijvoorbeeld: ijshockeyschaatsen, houtjes).
Indien uw kind geen schaatsen heeft: 6 euro meenemen voor het huren van schaatsen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rik Spekken of Frank Nijholt (CSBO Fiduciaschool):
050-5256796.
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Vanuit de MR
-

-

-

-

In december heeft de voorzitter van de MR haar deelname aan de Raad afgerond, en het stokje
overgedragen aan M. Lindeboom (moeder van Lynnet). Bedankt C. Dieterman, voor je jarenlange
inzet in de MR!
Begin januari zijn drie van de MR leden op cursus geweest. Sindsdien weten zij alles over de taken
van de MR. Dat merkten we deze week meteen tijdens het overleg. Bij elk onderwerp werd
duidelijk of we recht van instemming, advies of inspraak hadden. Handig hoor, zo’n cursus en
cursusmap.
N. Pastoor, moeder van Luka, is ons sinds november komen versterken. Dat betekent dat de MR
weer goed bemand is. Met drie leerkrachten en drie ouders, zitten we met zes man bij de directie
aan tafel. Welkom bij de MR Naomi.
Deze maand is het beleid op Volverklaring op de site van de Fiduciaschool geplaatst.
In het beleid op Vol-verklaring staat beschreven hoeveel leerlingen er maximaal in een groep
mogen zitten (dit verschilt per jaar).

Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Zoals ieder jaar ontvangen sommige ouders een brief van de Gemeente
Groningen voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Ouderbijdrage
Schoolfonds. Deze brief moest bij school ingeleverd worden voor 1 december 2018. Inmiddels is de
inleverdatum verstreken en is het niet meer mogelijk om de brief op school in te leveren. U kunt het
volgende doen:
Lever het formulier in tussen 1 januari en 1 juni 2019 bij de Gemeente Groningen, opsturen kan ook naar:
Gemeente Groningen
Postbus 1125
t.a.v. afdeling inkomen / team 2
9701 BC Groningen
Zij zullen het dan na 1 januari 2019 in behandeling nemen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente, mevr. A. Snijder 050-3675228 of Dhr. R. Vonk 050-3675693 .
Heeft u geen brief ontvangen maar denkt u toch recht te hebben op een vergoeding voor de ouderbijdrage
dan kunt u vanaf 2 januari 2019 een aanvraag doen bij de gemeente. Het aanvraagformulier staat dan op
de website van de gemeente Groningen.

Website Fiduciaschool
Hebt u al op de website gekeken naar nieuwe informatie en foto’s van de groep van uw kind.
Er staan mooie activiteiten en foto’s op!
U heeft van de groepsleekracht een nieuwe inlogcode gekregen voor het schooljaar 2018- 2019.
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