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Fiduciaschool
CSBO Fiduciaschool, Distributiestraat 1, 9728 CR GRONINGEN

Agenda oktober 2018
Datum
Woe. 3 oktober
Vrij. 5 oktober
Woe. 17 oktober
22 okt t/m 26 okt
29 oktober

Groep
Alle

Alle leerlingen
Alle leerlingen

Activiteit
Start Kinderboekenweek
Dag van de Leraar
Raad van Toezicht vergadert op De Fiduciaschool
Herfstvakantie
Weer naar school

Belangrijke data in november (voor in de agenda)!
Do. 15 nov.
Woe. 28 nov

Alle
Alle

Ouderkijkochtend
Voortgangsgesprekken

Trefwoord
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over
waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Teamleden
Stephanie van den Berg

Stephanie (onderwijsassistent) is op 29 augustus bevallen van haar tweede zoon
Mayson Jonah.
Mayson heeft helaas hersenvliesontsteking opgelopen waardoor zijn start
zorgelijk is. We wensen Stephanie, haar man en zoontje veel sterkte en hopen dat
Mayson zich herstelt en zich goed ontwikkelt in de toekomst.

Voorstelronde nieuwe collega’s op De Fiduciaschool
Natascha Meulema (leerkracht voor groep Paradijsvogel (di t/m do) en groep Koolmees (ma).
Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe leerkracht op de Fiduciaschool.
Mijn naam is Natascha Meulema. Ik ben 40 jaar en woon in Eelde. Dit
schooljaar werk ik op de maandag in de Koolmees. Op de dinsdag, woensdag en
donderdag werk ik in de Paradijsvogel. Hiervoor heb ik 13 jaar in het
regulieronderwijs lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8 en heb behoorlijk wat
ervaring en kennis opgedaan. Graag wil ik dat graag hier op school inzetten.
Ik heb er heel veel zin in om er een leuk en leerzaam jaar van te maken!
Groeten Natascha Meulema
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Sena Tahiri
Via deze weg wil ik me aan u voorstellen.
Mijn naam is Sena Tahiri. Ik ben 42 jaar oud, woon in Groningen en ben de trotse
moeder van twee kinderen. Mijn dochter studeert en woont op kamers en mijn zoon
is bezig met zijn examenjaar van de HAVO. Oorspronkelijk kom ik uit Montenegro.
Daar groeide ik op in een warme en gezellige familie, met één broer en twee zussen.
Sinds 2000 woon ik in Nederland, waar ik me volledig thuis voel. Ik ben blij dat ik hier
woon en deel uitmaak van de Nederlandse gemeenschap.
Na verschillende werkzaamheden zijn in 2014 nieuwe deuren voor mij opengegaan.
Ik mocht beginnen met werken in het onderwijs als onderwijsassistent.
Voor mij was dat een doorbraak, want ik werk graag en met veel plezier met
kinderen. Eerst werkte ik drie jaar op een school voor asielzoekerskinderen in Onnen
(die in 2017 moest sluiten) en daarna een jaar in Hoogezand, ook bij kinderen van vluchtelingen.
Sinds september fiets ik ’s ochtends met veel enthousiasme naar de Fiduciaschool. Ik ben blij en dankbaar
dat ik deel kan uitmaken van zo’n team. Het geeft mij veel vreugde om kinderen te zien groeien in hun
mogelijkheden. Al die blije gezichten die je elke ochtend op onze school tegemoet komen, dat betekent
veel voor mij. Ik hoop dat ik dit werk nog veel jaren mag doen.
Met vriendelijke groet, Sena Tahiri

Iris Ackermann
Hallo allemaal, ik ben Iris Ackermann en ik wil graag laten weten wie ik ben, wat ik
doe en hetgeen mij bezig houdt. Ik heb dit jaar mijn studie MBO Sociaal Agogisch
Werk (maatschappelijke zorg) met goed gevolg afgerond. Ik heb met heel veel plezier
twee uitgebreide stages doorlopen op een Renn 4 School te Winschoten. Een school
voor speciaal onderwijs.
In september ben ik gestart met de HBO opleiding Pedagogiek op het NHL Stenden te
Leeuwarden. Het betreft hier een deeltijdstudie, zodat ik tevens enige werkervaring
op kan doen.
Sinds 1 september 2018 ben ik drie dagen per week werkzaam als onderwijsassistent
op de Fiduciaschool, de groep ‘Kolibrie’. Voor mij een geweldige ervaring, welke goed
aansluit bij mijn reeds voltooide opleiding, stages en interesses.
Ik ben 20 jaar, woonachtig in Groningen en opgegroeid in Wildervank. Mijn vader is makelaar en mijn
moeder werkt bij de ING bank. Mijn zusje Paulien is 18 jaar en volgt de Hotelschool. Mijn passie ligt al vanaf
jongs af aan bij kinderen. Kinderen bezig houden, leuke dingen samen doen en kinderen begeleiden, dat is
wat ik wil. Ik ben sociaal ingesteld en kan goed met mensen omgaan. Mijn hobby’s zijn hockey, bezoeken
van de sportschool en in de vrije tijd leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Groetjes, Iris Ackermann

Oudertevredenheidsonderzoek
We zijn blij met en trots op de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is gehouden
in juni/ juli 2018 en de uitkomsten leest u in de
bijlage bij deze Nieuwsbrief en op de website van
de school.

Rapportcijfer: 8,3
Eindoordeel: Zeer tevreden ouders!
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Dit
jaar staat tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) het thema ‘vriendschap’ centraal met als motto:
Kom erbij! Een mooi thema waar we ook op school aandacht aan besteden. De leerkrachten geven 3 oktober
het startsignaal door iets te vertellen over hun lievelingsboek. Gedurende de week krijgen alle kinderen de
gelegenheid om hun favoriete boek mee te nemen en hier iets over te vertellen. Daarnaast worden er
activiteiten georganiseerd om te laten zien hoe leuk lezen kan zijn! Alle groepen ontvangen een
voorleesboek, klassen gaan samen lezen en er worden binnen de groep activiteiten georganiseerd om het
leesplezier te bevorderen. We sluiten de Kinderboekenweek muzikaal af met het lied ‘Kom erbij!’ van
Kinderen voor Kinderen. Kent u iemand of bent u iemand die het leuk vindt om aan een groep kinderen te
komen voorlezen op school? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw zoon of dochter!

Middenbouw naar het Grand Theater
Er staat weer een leuk cultureel uitje gepland voor de middenbouw
groepen!
Maandag 8 oktober gaan de groepen Toekan en Flamingo naar het
Grand Theater.
Dinsdag 9 oktober zijn de groepen Pelikaan en Papegaai aan de
beurt. Zij zullen de voorstelling Muziek van Beneden gaan beleven
van Het Houten Huis. Hieronder vindt u een stukje over de
voorstelling.
Een voorstelling voor iedereen die buren heeft. In een straat ver weg van de natuur wonen mensen en
andere dieren dicht op elkaar. Ze kennen elkaar en toch ook niet. Ze leven langs elkaar heen én zijn samen.
De buurman beneden broedt op een reusachtig ei. Die van hiernaast is alle dagen ziek, maar heeft niemand
nodig. ’s Nachts sluipt er een tijgermeisje door de straat. De pianoleraar op de hoek heeft geen werk en
speelt alleen voor zichzelf. En ik, ik ben een konijn. Morgen geef ik een feest. Over een straat vol dichte
deuren, overlopende harten en muziek die door alle muren dringt...
Muziek van Beneden’ is een familievoorstelling vol humor, beeldende poëzie en meeslepende livemuziek.
Het beloofd een fijne voorstelling te worden, heel veel plezier met elkaar!
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Gouden Weken
In de groepen, de bouwen en de school is de afgelopen weken gewerkt aan de Gouden Weken.
Regels en afspraken zijn doorgesproken en vastgelegd in de groepen. De ouders/ verzorgers hebben een
startgesprek gevoerd met de leerkrachten over hun kind en de leerlingen hebben alle ouders geïnformeerd
over de gang van zaken in de groep en op school.
Foto’s van het vakantiemuseum hangen in de hal, deuren en muren van de groepen zijn versierd. Dummies
zijn versierd en het kunstwerk van de school (boven de gang naar de gymzaal) is bijna klaar.

Het Groninger Museum
De eindgroepen gingen op dinsdag 18 en donderdag 20 september naar het Groninger Museum.
We gingen op dinsdag 18 september naar het Groninger museum. We vertrokken om 8:45 naar het
museum we moesten er om 9:30 zijn, maar we waren te vroeg. We moesten wachten tot er eindelijk
open werd gedaan. We werden verdeeld in 2 groepen. De ene helft mocht knutselen, en de andere helft
mocht het museum verkennen. Bij de knutselopdracht mochten
we ons eigen fantasiegebouw maken. Net zoals het
Groningermuseum is bedacht. De helft die het museum ging
verkennen kregen een boekje waar je in kon tekenen. We hebben
een echte van Gogh gezien. We hebben ook nog een piano gezien
die uit zichzelf speelde.
Gemaakt door: Ruben en Roxanna.

Studiedag woensdag 26 september
Afgelopen woensdag hebben wij als team van De Fiduciaschool ons bezig gehouden met de toekomst van
onze school. De rode draad op deze studiedag werd gevormd door onze visie op onderwijs.
- Welke faciliteiten zijn nodig in de school om onze visie volledig tot haar
recht te laten komen?
- We hebben hierover nagedacht en getekend in groepen en ’s middags
hebben we scholen bezocht om inspiratie op te doen.
- Een mooie dag die zeker een gevolg gaat krijgen!
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Schoolfruit voor alle basisscholen
Dit schooljaar gaan we weer meedoen met Schoolfruit.
Dit betekent dat we iedere week gratis fruit krijgen dat op 2 dagen in de
week wordt uitgedeeld.
Vanaf november krijgen we ons eerste fruit en dit loopt door t/m april
2019

Gezond Scoren
De eindgroepen doen dit schooljaar mee met het project ‘Gezond Scoren’.
Wat is het:
Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor kinderen waarbij spelers
van FC Groningen de kinderen stimuleren om meer te bewegen en
gezond te eten. Het is een zes weken durend project wat afgesloten
wordt met een gezondheidsquiz. Het project start in week 39 met een
kick-off en loopt door tot en met week 46.
Iedere week staat in het teken van een gezondheidsthema.
De gezondheidsthema’s van Gezond Scoren zijn: ontbijten, groente & fruit, water drinken, bewegen, geluk
en slapen. Ter introductie van de gezondheidsthema’s heeft FC Groningen video’s opgenomen die aan het
begin van de week in de klas kunnen worden vertoond. In iedere video fungeert een speler van FC
Groningen als rolmodel voor de kinderen. Daarnaast wordt per thema een werkboek aangeleverd.
Omdat wij als school gezondheid ook enorm belangrijk vinden, hopen wij onze eindgroep leerlingen op
deze manier bewust te maken van een gezonde levensstijl.

Info over tegemoetkoming van de gemeente
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds

Zoals ieder jaar ontvangen sommige ouders een brief van de Gemeente
Groningen voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds. Met deze
tegemoetkoming verstrekt de Gemeente Groningen een betaling van o.a. het schoolfonds, schoolreisje en
andere indirecte schoolkosten (zoals bij ons op school het broodgeld). U kunt kiezen deze bijdrage zelf te
innen en daardoor zelf de kosten aan school te betalen, maar u kunt ook kiezen de bijdrage rechtstreeks
aan school te laten voldoen, waardoor u voor het verdere schooljaar, alle kosten hebt voldaan. In de
praktijk is dit voor u als ouder voordeliger.
Wij adviseren ouders die een dergelijke brief hebben ontvangen dan ook, deze vóór 1 december as. in te
leveren bij de leerkracht.
Na deze datum zal school de brief niet meer kunnen aannemen.
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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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