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

Agenda mei 2019
Datum

Groep

Activiteit

29 april t/m 5 mei 2019
5 mei 2019
6 mei 2019
16 mei 2019

Alle groepen vrij

Meivakantie
Bevrijdingsdag
Weer naar school!
Ouderavond Ouderraad

Alle groepen
Ouders alle groepen

21 mei 2019

MR- vergadering

29 mei 2019

Alle groepen vrij

30 + 31 mei 2019

Alle groepen vrij

Vrij i.v.m. Studiedag; wilt u de
taxichauffeur hiervan op de hoogte
stellen!
Hemelvaart

Trefwoord
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over
je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
Bennita Koster (onderwijsassistent)
Juf Bennita is geopereerd en zij is een aantal weken thuis om te
herstellen. Het herstel gaat gelukkig naar wens. We wensen haar van
harte beterschap toe!
Bennita wordt vervangen door meester DJ en juf Elvira.
Yvonne Niemeijer (onderwijsassistent paradijsvogel)
Juf Yvonne is op maandag 15 april onverwacht geopereerd aan haar blindedarm. Gelukkig verloopt
haar herstel voorspoedig en hopen we haar, na de meivakantie, weer op school te zien.
Lianne Danhof (onderwijsassistent Paradijsvogel)
Lianne en haar man Tim hebben op dinsdag 16 april een gezonde zoon
gekregen. Lotte heeft er een broertje bij en zijn naam is Bram.
We feliciteren Lianne, Tim en Lotte van harte met de geboorte van Bram en
wensen hen samen veel geluk toe!
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Hans de Vries (leerkracht Specht)
Meester Hans is op woensdag 24 april geopereerd aan zijn knieband. Hierna moet hij een periode
herstellen en hij wordt vervangen door meester Joost Mulder, juf Vera Bakker en meester Rik
Spekken. We wensen Hans een goed herstel toe!
Natascha Meulema (leerkracht Paradijsvogel/ Koolmees)
Juf Natascha gaat op dinsdag 21 mei met zwangerschapsverlof.
Ze wordt op maandag vervangen door juf Williene Dekker (voor groep Koolmees). Op di. t/m do.
wordt juf Natascha vervangen door meester Joost Mulder (voor groep Paradijsvogel).
We wensen juf Natascha een fijne tijd toe en hopen dat alles voorspoedig blijft gaan.

Leerlingen
Anas en Alwin gaan na de meivakantie, beginnen in groep Paradijsvogel.
Marlin start in groep Specht.
We wensen hen een fijne schooltijd toe op De Fiduciaschool!

Schoolreisjes 2019
Dit schooljaar gaan alle groepen weer op schoolreis. De eindgroepen gaan
op schoolkamp. Onderstaande data graag in uw agenda zetten.
Groepen
Paradijsvogel
Kolibrie/ Koolmees
Specht, Kraanvogel, Zwaluw
Toekan, Kaketoe, Papegaai,
Flamingo
Adelaar, Valken, Buizerd

Datum

Bestemming

Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni

Nienoord (Leek)
Duinen Zathe (Appelscha)
Pagedal

26, 27, 28 juni

Camping De Vledders (Schipborg)

Studiedag woensdag 29 mei
Op Woensdag 29 mei hebben wij een studiedag en zijn de leerlingen vrij!
Op deze dag gaan wij ons verdiepen in de taalleerlijnen en in het muziekonderwijs.
Wilt u de taxichauffeur op de hoogte stellen van de vrije dag van de leerlingen.

Koningsdag 12 april
Vrijdag 12 april hebben we, net als veel andere
scholen, de Koningsspelen bij ons op school gehouden.
De ochtend begonnen we met een heerlijk Koningsontbijt. Dit was ook nodig, want daarna hadden
de kinderen een drukke ochtend met veel leuke en sportieve activiteiten.
Allereerst hadden we de Koningsdans. De kinderen hebben deze dans tijdens de gymlessen met
meester Frank geoefend. Dit was te zien want alle kinderen deden de ‘Pasapas’ onder leiding van
meester Frank, juf Carline en enkele leerlingen goed mee. Erg leuk om te zien.
Na de warming-up verzamelden we ons op en rond het grasveld naast school voor de sponsorloop.
De kinderen hebben vijftien minuten gelopen voor Tanzania en Special Heroes. We hebben in
totaal een bedrag van € 4000.- opgehaald. Een groot compliment voor iedereen!
De ochtend hebben we vervolgens afgesloten met leuke sport- en spelactiviteiten. Zo konden de
kinderen longboarden, boogschieten, hockey, estafette spelletjes en midgetgolf spelen. Het was
een geweldige ochtend!
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Vanuit de Ouderraad (OR)
Donderdag 16 mei
Save the date!

Fiducia ‘Het Binnenste Buiten!
Donderdag 16 mei (inloop vanaf 19:15 tot 21:15) verzorgt de Ouderraad een ouderavond met als
thema ‘wat doet uw kind precies op school’. U heeft inmiddels allemaal een uitnodiging
ontvangen.
Er zijn verschillende interessante workshops en lezingen die avond; zoals Rots- en watertraining,
RGM (muziek), Wereld in getallen (rekenmethode) en het vernieuwende Lilaland!
Ook heeft de Ouderraad een spreker uitgenodigd die jullie op een interactieve manier kennis laat
maken met de (ASS) methode Geef me de 5’.
Daarnaast is er de mogelijkheid om elkaar als ouders eens wat langer te spreken,onder het genot
van een hapje en een drankje.
Wij hebben er zin in en rekenen en hopen op een grote opkomst!
Froukje, Gwen, Jacoba, Sandra, Naomi en Marco
Namens de ouderraad: Met veel plezier zitten wij in de ouderraad en ondersteunen we bij
vieringen en bijzondere activiteiten. Wel komen we nog een paar handen tekort en zijn we op
zoek naar ouders die ook mee willen denken. Heb je interesse dan kun je altijd iemand van de
ouderraad aanspreken, of Rik/ Arvin als leerkracht.

Vanuit de administratie
Ouderbijdrage
In maart zijn de herinneringsbrieven verstuurd voor de vrijwillige ouderbijdrage en het
schoolreisgeld. Wettelijk gezien is de ouderbijdrage vrijwillig, toch verzoeken wij u vriendelijk om
dit bedrag alsnog z.s.m. te betalen. De school is hierdoor
in staat om leuke en belangrijke activiteiten voor de
leerlingen te blijven organiseren.
U kunt het overmaken op SNS bankrekening NL49 SNSB 0980
5192 17 onder duidelijke vermelding van de naam van uw
kind!
Onderbouw: €50,- ( waarvan €25,- vrijwillige ouderbijdrage)
Middenbouw: €55,- (waarvan €25,- vrijwillige ouderbijdrage)
Bovenbouw: €80,- (waarvan €25,- vrijwillige ouderbijdrage)
Voor de zij-instromers geldt een ander bedrag, hier heeft u dan een aparte brief van ontvangen.

Vervoersverklaringen taxivervoer
De aanvragen voor het taxivervoer voor het schooljaar 2019-2020 zijn alweer in volle gang. U kunt
als ouders de aanvraag alvast indienen, de verklaringen vanuit school worden rechtstreeks per
mail naar uw gemeente verzonden. Mocht u kind nog niet eerder met de taxi zijn geweest en
heeft u een verklaring nodig dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met mevrouw H. Koerts via
h.koerts@fiduciaschool.nl of via telefoonnummer 050-525 6796
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Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Lever het ontvangen 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 inlogcode gekregen voor het schooljaar 2018- 2019.
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