Nieuwsbrief
september 2019
Fiduciaschool
CSBO Fiduciaschool, Distributiestraat 1, 9728 CR GRONINGEN

Agenda september 2019
Datum
Ma. 2 september
Di. 3 september
Di. 3 september
Woe. 4 september

Groepen
alle
eindgroepen
alle
alle

Woe.11 september
Di. 17 september

alle

Woe 18 september

Activiteit
Tweede week van de Gouden weken
Bezoek aan het Rijksmuseum (A’dam)
Luizen controle
Startgesprekken
(de leerkracht heeft u een uitnodiging gestuurd).
Informatieochtend en kleedjesmarkt
Prinsjesdag Den Haag
MR- vergadering
Meester Rik Spekken wordt geopereerd aan zijn knie.

Trefwoord
Week 35 en 36 (26 augustus t/m 6 september)Reizen
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een missie.
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19); Saulus en Barnabas
(Handelingen 13 en 14); Naar Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome
(Handelingen 24 t/m 28).
Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).
Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).

Erik Smit
Voor de vakantie ben ik plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Na vele
onderzoeken blijkt dat het gaat om de ziekte van Still (adult-onset Still’s
disease). Dit is een vorm van jeugdreuma waarbij mijn afweersysteem zich
tegen mijzelf richt. Aan het begin van de zomervakantie hebben we een medicijn gevonden dat aanslaat.
Sinds ik dit medicijn gebruik gaat het met kleine stapjes vooruit. Helaas laat mijn conditie en lichamelijke
gezondheid het nog niet toe om aan het werk te gaan. Wanneer mijn gezondheid het toelaat, neem ik de
groep van juf Janet over en word ik de leerkracht van de Buizerd.
Tijdens mij ziekenhuisopname heb ik ontzettend veel kaartjes, berichtjes en mailtjes van kinderen en
ouders gekregen. Graag wil ik iedereen daarvoor bedanken!
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Williene Dekker
Williene is op zondag 18 augustus moeder geworden van een prachtige dochter. Ze
heet Maud!
Na een paar dagen ziekenhuis mochten Williene en Maud op donderdag 22 augustus
naar huis.
Williene en haar partner Joey genieten van hun dochter! We wensen hen samen veel
geluk toe!

Janet Coppens
Juf janet en haar partner Rick verwachten in januari 2020 hun eerste kindje.
Van harte gefeliciteerd met dit blijde nieuws en we hopen dat de zwangerschap goed
blijft verlopen!

Juf Elisabeth Etber
Juf Elisabeth Etber heeft een jaar ouderschapsverlof opgenomen. Ze is nu weer op school en tot de
herfstvakantie geeft zij op vrijdag les aan groep ‘Kraanvogel’ van juf Mirjam Prins.
We hopen dat Elisabeth snel weer gewend is op school!

Schooljaar 2019- 2020
Nieuwe collega’s: Loïs Sinnige en Anke Blaauw
In het nieuwe schooljaar zijn twee nieuwe collega’s op De Fiduciaschool gestart. Groep Specht krijgt les van
juf Loïs Sinnige en groep Zwaluw van juf Anke Blaauw.
We heten Loïs en Anke van harte welkom op De Fiduciaschool en we hopen dat ze zich snel thuis voelen
binnen ons team en op de school!

Loïs Sinnige
Hoi allemaal, ik ben Loïs Sinnige en via deze manier wil ik mij graag aan u
voorstellen. Ik ben 23 jaar oud en woon in Groningen.
Ik heb in februari 2019 de PABO aan de Hanzehogeschool afgerond. Na
de voorjaarsvakantie ben ik meteen aan het werk gegaan als leerkracht
in Grootegast. Hoewel ik het hier erg naar mijn zin heb gehad, merkte ik
als snel dat het speciaal(basis)onderwijs toch meer mijn voorkeur heeft.
Aankomend schooljaar werk ik vijf dagen in de Specht.
In mijn vrije tijd basketbal ik vier keer in de week bij de Groene Uilen en
heb ik in het weekend wedstrijden door het hele land, ook coach ik een
team. Verder ben ik betrokken bij Donar Groningen, ik doe
vrijwilligerswerk voor de vereniging. Als ik dan nog tijd over heb vind ik
het ook leuk om met vriendinnen af te spreken en gezellige dingen te
doen. Ik heb ontzettend veel zin in aankomend schooljaar en om de
school en leerlingen beter te gaan leren kennen.
Groetjes Loïs Sinnige
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Anke Blaauw
Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe leerkracht op de
Fiduciaschool.
Mijn naam is Anke Blaauw. Ik ben 33 jaar oud, woon samen met
mijn partner in Nieuw Roden en ben moeder van een lieve dochter
van 3 jaar. Ik werk op maandag t/m woensdag in groep ‘Zwaluw’.
Hiervoor heb ik een aantal jaren gewerkt op een Montessorischool
De Boerhaave. Daarvoor heb ik stage gelopen en gewerkt op een
SBO school en het heeft altijd gekriebeld om hier nog eens naar
terug te keren. Ik kijk daarom ook erg uit naar komend schooljaar.
Ik hoop een leuk en leerzaam jaar tegemoet te gaan.
Met vriendelijke groet, Anke Blaauw

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn veel nieuwe leerlingen gestart op De Fiduciaschool.
We wensen hen allemaal een heel fijne tijd toe en we hopen dat ze snel gewend zijn op school!
Groep Paradijsvogel: Ocean, Maks, Jason, Dilynna
Groep Kolibrie: Reham, Roan, Matthijs, Brandon, Julian
Groep Koolmees: Jesayah, Steven, Best
Groep Specht: Rayan, Nour,Damian,Ryan
Groep Kraanvogel:Daniël,Wessel,Stefan,
Groep Zwaluw:Danijela,Colin, Sayenne, Thim
Groep Toekan: Jibbe, Bo, Alex,Femke Z
Groep Kaketoe:Amani,Wesley,Ninovanni,Roan
Groep Papegaai: Femke V,
Groep Flamingo: Bart,Jevana,Milosz

Gouden Weken
De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar noemen we de gouden
weken. Deze weken staan in het teken van kennismaking en groepsvorming.
Tijdens deze gouden weken vinden er verschillende activiteiten plaats
waarbij we uw hulp nodig hebben.
Alle kinderen krijgen een papieren tas mee naar huis. Daar mogen zij spullen
in doen. Denk aan een foto van het gezin, favoriete speelgoed, iets wat met
zijn/haar hobby te maken heeft of een steen met een verhaal. In de klas
mag hij/zij dan over zichzelf en de spullen in de doos vertellen. Ook de leerkrachten stellen zich d.m.v. deze
tas aan de kinderen voor.
Andere activiteiten die met de kinderen plaats vinden in deze weken zijn:
- Schoolbreed kunstactiviteiten
- Sportactiviteiten
- Activiteiten met maatjesklas
- Start van de niveaugroepen
Start van "de Gouden weken":
Afgelopen week hebben de leerkrachten en de kinderen iets verteld over zich zelf m.b.v " de tas".
De informatiebrief is mee gegeven en wordt tijdens het startgesprek meegenomen naar school.
Schoolregels zijn besproken en we zijn rustig aan begonnen met het wennen aan elkaar en de groep.
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De niveaugroepen Lezen en Rekenen zijn gestart, dat betekent dat uw zoon/dochter ook kennis heeft
gemaakt met een eventuele andere leerkracht en groep. Ook de niveaugroep Spelling is bij een aantal
groepen begonnen.
De gymlessen zijn inmiddels ook gestart en worden gegeven door onze vakdocenten Rik en Arvin.
We hebben de dummies gepimpt en de klussenmappen gekregen.
Komende week beginnen de kunstweken met allerlei creatieve activiteiten op school.
Dinsdag hebben de kinderen een leuke activiteit met hun "Maatjesklas".
Woensdagmiddag / avond bent u uitgenodigd voor een startgesprek op school over uw zoon/dochter.
Ook hebben we sportactiviteiten vanaf woensdag.
Afsluitend op de vrijdag hebben we per bouw "Kunst en Spel rondes".
De laatste week bent u welkom op de Ouderinformatie ochtend : Woensdag 11 september om 10.45 uur
met als afsluiting de Kleedjesruilbeurs. Uw kind kan daar meegenomen speelgoed van thuis ruilen met een
ander. Graag zelf een kleedje meenemen!
We sluiten de Gouden Weken af met een gezellige, lekkere Pannenkoekenlunch.
Woensdag 4 september – startgesprekken
Zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomer heeft kunnen lezen nodigen we alle ouders in de tweede
week van het nieuwe schooljaar uit voor een startgesprek met de groepsleerkracht(en). Dit zijn gesprekken
waarin u aan de groepsleerkracht over uw kind vertelt. Tijdens dit startgesprek kunt u aangeven wat voor
de leerkracht van belang is om te weten over uw kind. Daarnaast luistert de leerkracht naar de verwachtingen
die u hebt met betrekking tot uw kind, in deze groep. Het rooster met de tijd waarop wij u verwachten heeft
u ontvangen van de leerkracht. Graag de formulieren invullen en woensdag meenemen naar de
startgesprekken?
Woensdag 11 september - Ouder-informatieochtend en kleedjes ruilbeurs
Op woensdag 11 september organiseren we een kleedjes-ruilbeurs. Voorafgaand vindt er een ouderinformatieochtend plaats. Dit is ter vervanging van de ouderavond. Tijdens deze ochtend presenteren de
kinderen samen met de leerkracht de gang van zaken op school en in de groep. Ook heeft u na deze
presentatie de gelegenheid om vragen te stellen aan de groepsleerkracht.
De ouderochtend begint om 10.45 uur waarna u samen met uw kind gezellig door kan lopen naar de kleedjes
ruilbeurs. Dit duurt uiterlijk tot 12.15 uur. Kinderen mogen speelgoed en boeken meenemen naar school om
te ruilen, en een kleedje waar hij/zij op kan zitten. Vanaf 12.15 uur mogen kinderen eventueel met ouders
mee naar huis nadat zij zich afgemeld hebben bij de leerkracht.
Het is belangrijk dat u dit zelf aan de taxicentrale doorgeeft.
Vrijdag 13 september – kleurenfeest met pannenkoekenlunch
Vrijdag 13 september hebben we een pannenkoekenlunch. De kinderen gaan samen met hun maatjesklas
gezellig pannenkoeken eten. Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar ouders die pannenkoeken willen
bakken. Het is de bedoeling dat u thuis de pannenkoeken bakt en meegeeft aan uw kind. Deze dag hebben
we als thema ‘kleuren’, de kinderen mogen verkleed naar school komen. Voor de pannenkoekenlunch
moeten de kinderen zelf bord en bestek meenemen, voor drinken wordt gezorgd.
Mocht uw kind een allergie hebben, wilt u dit dan ook doorgeven aan de groepsleerkracht?
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De Kunstweken
SBO Fiduciaschool doet mee met
bijzonder kunstproject
Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE
KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht.
Daarom gaat onze school binnenkort
meedoen aan een bijzonder project
beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.
Ieder kind maakt op eigen niveau een
kunstwerk en ontvangt daarvan gratis
een echte wenskaart als aanmoediging.
Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet zodat iedereen het
werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes
met die tekening erop kunt bestellen.
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar: 1 en 2 met
Mondriaan/Kandinsky, 3 en 4 met Warhol/Haring, 5 en 6 met Van Gogh/Miró en 7 en 8 met
Matisse/Picasso. Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
We houden u op de hoogte!
Team en kinderen SBO Fiduciaschool
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ

Vakantierooster 2019- 2020

Zomervakantie 2019
za 13 juli t/m zo 25 augustus
Gronings Ontzet 2019
woe 28 augustus
Herfstvakantie 2019
za 19 t/m zo 27 oktober
Kerstvakantie 2019
za 21 december t/m zo 5 januari
Voorjaarsvakantie 2020 za 15 t/m zo 23 februari
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
Gronings Ontzet 2020
Vrij 28 aug
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Margedagen 2019- 2020
Maandag 14 oktober 2019
Vrijdag 22 november 2019
Vrijdag 24 januari 2020
Maandag 27 januari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 20 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020

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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