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Agenda maart 2020
Datum
Woensdag 4 maart

Groepen
Alle groepen

Activiteit
Margedag, alle leerlingen vrij!
Graag ook doorgeven aan de taxichauffeur.
Bezoek aan Storyworld (Groninger Forum)
MR- vergadering

Dinsdag 10 maart

Papegaai en Kaketoe

Donderdag 12 maart
Vrijdagmiddag 20 maart
23 t/m 27 maart
Maandag 23 maart
(start 13.15 uur)
Dinsdag 24 maart
(start 13.30 uur)
Donderdag 26 maart
(start 13.30 uur)

Flamingo en Toekan
Collega’s
Verschillende groepen
Eindgroepen

Bezoek aan Storyworld (Groninger Forum)
Afscheid juf Lilian de Wit
De week van het geld
Ouderkijkmiddag atelieronderwijs

Onderbouw-, en
benedenganggroepen
Middenbouwgroepen

Ouderkijkmiddag atelieronderwijs
Ouderkijkmiddag atelieronderwijs

Trefwoord
Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het
terugvinden. Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de
weggelopen zoon (Lucas 15).

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en
kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd
worden (Matteüs 11, 1-30).

Teamleden
Mijn naam is Robin Boonstra en ik ben derdejaars
student Pabo van de NHL Stenden Groningen. De rest van
dit schooljaar kom ik stagelopen op de Fiduciaschool, bij
groep Buizerd van Annemiek (op maandag en dinsdag).
Hier verwacht ik een hoop te gaan leren van mijn mentor maar natuurlijk
ook van de kinderen. Ik ben 22 jaar en kom oorspronkelijk uit het dorpje
Marum, maar woon nu sinds kort in de stad Groningen. Naast mijn studie
werk ik momenteel achter de bar bij een sporthal en in de zomer werk ik als
badmeester in een buitenbadzwembad. Verder ben ik sportief en doe ik aan
voetbal, fitness en in de zomer aan zwemmen. Tot snel op de Fiduciaschool!
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Hallo allemaal, ik ben Maureen Sijbolts. Ik ben 21 jaar, kom uit Winsum en ben
3e jaars Pabostudent in Groningen. In mijn vrije tijd werk ik in de horeca en als
hobby doe ik graag aan wielrennen & schaatsen. Vanaf volgende week begint mijn
stage bij Meester Sietse Jan in de groep( maandag en dinsdag). Hier zal ik blijven tot
de zomervakantie. Ik heb ontzettend veel zin in de aankomende tijd en hoop veel te
leren en te ontdekken!
Tot maandag! Groetjes Maureen

Mijn naam is Daphne Aukes, ik ben 24 jaar en woon in Groningen. Ik
volg de studie social work en zit in het 3de jaar. Vanaf 24 februari loop ik
stage bij Mirjam in de klas. De dagen dat ik hier ben zijn maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag en ik blijf tot de zomervakantie. In mijn vrije tijd ga ik
naar de sportschool, vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken en
kijk ik graag series en documentaires. Ik heb erg veel zin in de stage en
verwacht hier ook veel te leren!

Nieuwe leerlingen
Thomas is op 24 februari gestart in groep Kraanvogel.
Wij wensen hem een hele fijne tijd toe op de Fiduciaschool

Studiedag woensdag 4 maart; Schoolplan ontwikkeling!
Op woensdag 4 maart zijn alle leerlingen vrij.
De teamleden van De Fiduciaschool gaan dan onder leiding van Effectief Onderwijs verder werken aan het
uitwerken van het Schoolplan 2020- 2023. Op maandag 27 januari hebben we hier een start mee gemaakt;
de kernwaarden en grote ontwikkeldoelen hebben we samen opgesteld. Deze ontwikkeldoelen gaan we
verder practisch uitwerken, verdiepen en verbeelden.

De week van het geld
https://youtu.be/04paX0yNPVM

Thema 2020: goed omgaan
met geld is goud waard!
Dit jaar is het de tiende keer dat er een Week van het geld wordt
georganiseerd. Konining Maxima zal deze week openen. We hebben
lesmateriaal besteld om de leerlingen in deze week van het geld goed te leren omgaan met geld!
In sommige groepen wordt er een gastles gegeven over geld.
We hopen op een leerzame week!
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Ouderkijkmiddagen atelieronderwijs
Op 23, 24 en 26 maart bent u als ouder/ verzorger van harte welkom bij de ateliers
van uw kind(eren). Zie hiervoor de planning in de agenda van deze Nieuwsbrief.
We vinden het fijn om te laten zien hoe de leerlingen in de verschillende ateliers
aan het werk zijn.
U ontvangt nog een uitnodiging voor deze ouderkijkmiddagen waarop u aan kunt
geven of u wel of niet aanwezig bent.

Atelier Slimme uitvinders (Specht, Kraanvogel en Zwaluw)
Het belangrijkste in dit thema is het inzicht dat vele voorwerpen in en om
het huis ooit uitgevonden zijn door iemand. Mensen die iets uitvinden zijn
uitvinders. De kinderen maken kennis met de techniek die in een
uitvinding zit. Deze techniek is in de loop der jaren verbeterd. In les 1 tot
en met 3 wordt deze essentie als volgt uitgewerkt:
Les 1: Alledaagse voorwerpen zoals de stofzuiger en de balpen zijn ooit
uitgevonden door een uitvinder. Er zit een techniek in en deze techniek is
in de loop der jaren verbeterd. De kinderen onderzoeken een balpen en
maken kennis met de uitvinders van de stofzuiger en die van de balpen.
Les 2: Tandwielen is een vorm van techniek die in een aantal alledaagse
voorwerpen terugkomt, zoals in de fietsbel, de klok en de kettingkast van een fiets. De kinderen ontdekken
hoe tandwielen werken. Ze onderzoeken de werking van tandwielen in een fietsbel en leren hoe
tandwielen in de kettingkast van een fiets zorgen voor beweging van de fiets.
Les 3: De auto is een uitvinding die in de loop der tijd qua techniek erg veranderd is. De kinderen zien hoe
een auto in een fabriek wordt gemaakt. Ze ontdekken dat er naast de benzineauto ook nog een aantal
auto’s zijn die een andere vorm van energie gebruiken; de elektrische auto en de auto op zonneenergie. Ze
maken zelf een ballonauto die op lucht rijdt en leren dat deze auto voortbeweegt door stuwkracht

Oproep voor de ouders van de hele school i.v.m. de nieuwe Ateliers
Wij hebben nodig:
 Flessendoppen
 Melkpakken
 Blikken
 Potten + deksel
Graag schoon en droog inleveren op school, alvast heel erg bedankt.

Special Heroes Art & Sport Festival Groningen
Op dinsdag 24 maart doet een groot deel van de eindgroep leerlingen mee
aan het Special Heroes Art & Sport Festival. Er is een indoorsoccertoernooi
waar onze teams het opnemen tegen andere SBO scholen uit de provincie Groningen en Friesland. Naast
deze voetbal battle vinden er nog meer activiteiten plaats zoals Panna Knock-out, E-Sports FIFA Battle,
Padel (= soort badminton) workshop, DJ workshop, Urban Dance en sportfotografie.
We hopen en verwachten dat dit weer een mooie ervaring is voor onze leerlingen.

Nieuwsbrief Fiduciaschool maart 2020

Hutspotprins
Op maandag 3 februari zijn we naar de voorstelling de Hutspotprins geweest.
De voorstelling ging over een prins, hij woonde bij zijn moeder en kon geen vrouw vinden omdat hij heel
erg stonk. Op een dag ging hij wandelen langs het water en zag een mooie vrouw in de zee zwemmen, maar
er was een probleem. De vrouw had geen benen, maar was een zeemeermin. Door een toverspreuk van
een kraai, waren de benen veranderd naar een zeemeerminnen staart. Elke keer als de prins haar zag,
verborg ze haar benen. Gelukkig kwam het uiteindelijk goed en werd de staart van de zeemeermin weer
veranderd in normale benen. De prins en de vrouw gingen trouwen en ze leefden lang en gelukkig.
Het leuke aan de voorstelling was dat de gesprekken werden afgewisseld met vier muziekinstrumenten. De
kinderen waren erg onder de indruk. Ze hebben ook iets geleerd over het Noord Nederlands Orkest en
waren erg geïnteresseerd.

Loden waterleidingen zijn niet aanwezig op De Fiduciaschool!
U heeft vast de nieuwsberichten gevolgd ten aanzien van loden leidingen. Deze leidingen zijn ongezond
voor jonge kinderen.
Wij hebben laten onderzoeken of er loden waterleidingen lopen door de school en dit is gelukkig niet het
geval!

Vanuit de Ouderraad (OR)
Ouderavond 13 mei:
Ook dit jaar organiseert de ouderraad van de Fiduciaschool een ouderavond.
Deze ouderavond zal plaats vinden op 13 mei en zal ingevuld worden met
verschillende workshops die u als ouder kan volgen. In de volgende nieuwsbrief zullen de thema's van deze
workshops bekend gemaakt worden samen met de exacte tijden voor de avond zelf. Noteer alvast de
datum van de ouderavond in uw agenda zodat u erbij aanwezig kan zijn.
Wij hopen u te zien tijdens de ouderavond,
De ouderraad

Vakanties en margedagen (komende periode)
Goede Vrijdag 2020

vr 10 april

Tweede Paasdag 2020

ma 13 april

Koningsdag 2020

valt in meivakantie

Meivakantie 2020

za 25 april t/m zo 10 mei

Bevrijdingsdag 2020

Di 5 mei

Hemelvaart 2020

do 21 mei

Dag na Hemelvaart

vr 22 mei

Tweede Pinksterdag 2020

ma 1 juni

Zomervakantie 2020

za 4 juli t/m zo 16 augustus

Margedagen 2019- 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 20 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020
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Van de administratie
Voor 5 maart kunt u de 2de betaling van de ouderbijdrage doen of het gehele bedrag
nog overmaken. Mocht u dit al gedaan hebben dan hoeft u niks meer te doen.
Mocht uw kind net begonnen zijn op de Fiduciaschool dan ontvangt u informatie
hierover in de volgende week.
De ouders die de brief van de gemeente hebben ingeleverd bij de administratie hoeven niks te doen, mocht
u dit zijn vergeten dan leest u verderop in de nieuwsbrief wat u moet doen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mevr. H. Koerts.

Tegemoetkoming van de gemeente ‘ ouderbijdrage schoolfonds’
Mocht u de brief niet ingeleverd hebben op school dat kunt u vanaf nu het
volgende doen:

Lever het formulier in tussen 1 januari en 1 juni 2020 bij de Gemeente Groningen, opsturen kan ook naar:
Gemeente Groningen
Postbus 1125
t.a.v. afdeling inkomen / team 2
9701 BC Groningen
Zij zullen uw aanvraag na 1 januari 2020 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 2020 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 inlogcode gekregen voor het
schooljaar 2019- 2020.
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