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Agenda December 2018
Datum
5 december
17- 20 dec.
08.20- 08.35 uur
21 december
22 december
7 januari 2019

Groep
Alle
Alle

Activiteit
Sinterklaas is op school!
Kerstconcertjes in de centrale hal

Alle
Alle

Ontbijt en kerstviering in de groep
Start van de Kerstvakantie

Alle

We gaan weer naar school!

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen
worden en over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).

Teamleden
Anita Buist
Juf Anita is op dinsdag 20 november bevallen van een gezonde zoon ‘Fynn’.
‘Eerder dan verwacht zijn onze dochters afgelopen dinsdag trotse en
dolgelukkige grote zussen geworden van een heel klein mooi broertje Fynn❤ En
wij uiteraard trotse ouders van ons derde wondertje❤
Wij wensen Anita, haar man Marcel en dochters Phéline en Fhayenne heel veel
geluk met Fynn!

Erik Smit
Meester Erik en zijn vrouw Karina hebben afgelopen woensdag 28 november een
gezonde dochter gekregen! Ze heet Elise.
We wensen Erik en Karina veel geluk met Elise!

Nieuwe leerlingen
In groep Koolmees zijn twee nieuwe leerlingen gestart. Ze hebben al een week meegedraaid met de groep.
We wensen hen een fijne tijd samen met juf Williene, juf Natascha, juf Sena en meester Menno.

Nieuwsbrief Fiduciaschool december 2018

Sinterklaas; woensdag 5 december
De Sint is weer in het land en komt natuurlijk ook een
bezoekje brengen aan de Fiduciaschool. Wij verwachten
hem woensdag 5 december om ongeveer 8.45 uur.
De kinderen gaan als de bel gaat eerst naar hun eigen
klas. Vervolgens gaan alle klassen met de leerkracht naar het plein. We zingen samen en
verwelkomen Sinterklaas met zijn pieten. Wanneer ouders dit leuk vinden kunnen ze
gezellig meezingen. Vervolgens gaan de kinderen terug naar de klas en ouders weer naar
huis. Sinterklaas brengt dan nog een bezoekje aan de klassen. Wij kijken uit naar deze
feestelijke dag!
Sint en zijn Pieten zijn van harte welkom maar we maken ons wel wat ongerust……
De Pieten hebben zich namelijk verslapen en zij hebben de boot naar Nederland gemist. Zouden ze nog op
tijd zijn om onze school te bezoeken?

Kerstconcertjes
In de laatste week voor de kerstvakantie worden er ’s ochtends kleine kerstconcertjes gegeven in de
centrale hal. Van 08.20 – 08.35 uur wordt er gezongen of muziek gemaakt.
U bent als ouders/ verzorgers natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Kerstfeest
Tijdens kerst denken we aan het kindje Jezus die lang geleden is geboren in Bethlehem.
Jozef en Maria waren zijn ouders en zij waren op reis.
In een stal is Jezus geboren en hij lag in een voederbak.
De wijzen volgden de mooie ster en vonden Jezus.

Nu is het kerst
Nu wordt het licht
Nu mag de kerstkaars aan,
Een ster van verlangen
Verlicht héél de wereld
We kunnen verder gaan!
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Kerstfeest op de Fiduciaschool; 21 december
Dit schooljaar vieren wij, op vrijdag 21 december 2018, met de
kinderen het kerstfeest op school.
Vrijdagochtend zullen we in de eigen groep starten met een
kerstontbijt. Na het kerstontbijt zullen we luisteren en / of kijken
naar het kerstverhaal en zingen we in onze eigen groep of samen
met onze maatjesklas enkele kerstliedjes. We sluiten het kerstfeest
af met het maken van kerststukjes.
Wij willen u vragen om op de donderdag voorafgaand aan het
kerstfeest uw zoon en / of dochter een bord, beker en bestek voorzien van naam mee te geven naar
school. Na het kerstfeest krijgt uw zoon en / of dochter dit weer mee naar huis terug.

We wensen iedereen fijne en gezegende kerstdagen toe!
Ouderraad
De nieuwe ouderraad stelt zich even voor:

Sinds dit schooljaar is er een nieuwe ouderraad
geformeerd. De drie ouders in het midden op de foto
stellen zich graag even van links naar rechts aan jullie
voor. Jakoba (uiterst links) en Marco (uiterst rechts)
ondersteunen de ouderraad waar mogelijk.
Vanuit het schoolteam zijn meester Rik en meester Arvin
lid van de raad.
Hi! Ik ben Naomi en getrouwd met Nico. We hebben drie
kinderen en Luka, onze oudste, zit sinds januari 2017 op
de Fiduciaschool. Hij zit in de Kolibrie-klas bij meester
Joost en de juffen Marjan en Iris. Ik ben sinds dit jaar bij
de OR. Ik heb veel zin om leuke activiteiten voor de
kinderen te organiseren en tot onvergetelijke herinnering
te maken! Als er vragen zijn of opmerkingen, spreek me gerust aan en dan koppel ik het weer terug naar de
OR!
Hallo allemaal, ik ben Gwen Wieringa en woon met mijn man en drie zonen in Haren. De jongste van de
drie zit sinds dit schooljaar hier op de Fiduciaschool. Hij heet Teun en is 7 jaar en zit bij meester Hans in de
klas. Ik vind het leuk om in de ouderraad te zitten zodat ik leuke dingen kan organiseren voor alle kinderen
en ook voor jullie ouders. Groet Gwen!
Hallo! Ik ben Froukje, getrouwd met Yan en moeder van twee kinderen; Jelmer (2012) en Renske (2015).
Jelmer gaat sinds afgelopen jaar naar de Fiduciaschool en zit nu in de Kolibrie-klas. Renske zit nu nog op de
peuterspeelzaal en zal waarschijnlijk volgend jaar bij de buren naar school gaan. Vanaf dit jaar kom ik het
OR-team versterken. Het lijkt me leuk om bij te dragen aan alle leuke activiteiten die er worden
georganiseerd op de school.
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Vanuit de MR
Tijdens afgelopen vergadering hebben we:
 De nieuwe Medezeggenschaps statuten vastgesteld, zoals ze waren
voorgesteld vanuit de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.
 De schoolgids van het lopende schooljaar besproken.


Uitleg gekregen van de directeur over een ‘vol-verklaring’ voor de Fiduciaschool. We hoorden dat
verschillende groepen van de school het maximaal aantal kinderen heeft bereikt.
Om duidelijk te maken dat er geen kinderen meer bij geplaatst kunnen worden, moet formeel een
beleid zijn opgesteld voor een ‘vol-verklaring’. Blijkbaar staat de
Fiduciaschool goed bekend en komen kinderen graag naar deze school
toe.



Afgelopen jaar hebben we vanuit de MR gekeken en gevraagd hoe een
aantal activiteiten en vieringen op school zodanig georganiseerd
kunnen worden dat kinderen minder stress en prikkels ervaren. O.a.
kinderen met ASS hebben daar baat bij. Toen we hoorden dat de Sinterklaasviering net als de
Kerstviering dit schooljaar in de eigen klas worden gevierd, merkten we het effect
van aandacht voor rust.

 Als laatste kunnen we melden dat de MR onlangs van samenstelling
veranderd is. Vanuit het personeel zijn juf Annemiek, juf Gerda en meester Hans afgevaardigd.
Vanuit de ouders zitten Sietske Terpstra (moeder van Elske), Naomi Pastoor (moeder van Luca) en
Marieke Lindeboom (moeder van Lynnet) in de vergadergroep. Caren Dieterman (moeder van
Sven) heeft na jarenlange deelname afscheid genomen van de MR. Caren, nogmaals ontzettend
bedankt voor je inzet en bijdragen.

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.
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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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