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CSBO Fiduciaschool, Distributiestraat 1, 9728 CR GRONINGEN 
Agenda april 2021 

Datum Groepen Activiteit 
Vrijdag 2 april Alle groepen Goede vrijdag – alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 5 april Alle groepen 2de Paasdag – alle leerlingen vrij 
Dinsdag 6 april Alle groepen Weer naar school! 
Maandag 26 april Alle groepen Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 
Dinsdag 27 april Alle groepen Koningsdag – alle leerlingen zijn vrij 

 
Trefwoord  
 

Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde 
liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van 
zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus 
verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en 

begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20). 
 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven 
halen. Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 
 
 

Juf Lianne D 
Juf Lianne (onderwijsassistent Paradijsvogel) is op zondag 21 maart 
bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Joep. 
Joep is geboren om 11.51 uur en hij weegt 3875 gram. 
Het gaat goed met Lianne en met Joep. We wensen Lianne en Tim, Lotte 
en Bram veel geluk toe met Joep! 

 
Juf Williene 
Williene is 28 weken zwanger. Vanwege Coronamaatregelen wordt het advies gegeven om 1,5 
meter afstand tot leerlingen te bewaren. Omdat dit niet mogelijk is, heeft Williene ervoor gekozen 
om niet meer voor de groep te staan. Lois neemt haar maandag en dinsdag over voor groep 
Specht. 
Williene zal op maandag en woensdag wel op school zijn om vervangend werk te doen als taal- 
leesspecialist. 
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Pasen/ Paasviering 
Paasviering  
Vandaag hebben we genoten van een, door de ouderraad geregeld, paasontbijt in de klas. Na het 
ontbijt hebben we met elkaar gesproken over Palmpasen, Pasen en hebben we een Palmpaasstok 
gemaakt. Bovenop de Palmpaasstok zit een heerlijk broodhaantje, dit broodhaantje is gesponsord 
door Bakkerij Haafs. De resultaten van de Palmpaasstokken  hebben jullie vast thuis mogen 
bewonderen. Bij deze willen we iedereen een heel fijn paasweekend toewensen!   
 
Palmpasen stokken van verschillende groepen 
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Koningsspelen 2021 
Op vrijdag 23 april hebben we de Koningsspelen op de 
Fiduciaschool. 
Vanwege het coronavirus is het afwachten hoe we deze dag op 
school gaan invullen. 
In samenwerking met Special Heroes proberen we er, binnen de 

mogelijkheden, een sportieve en feestelijke dag van te maken. 
Met sportieve groet,  
Team Fiducia 
 

 

Studiedag 26 april 2021! 
Op maandag 26 april zijn alle leerlingen vrij! 
Wilt u de taxi chauffeur van uw kind(eren) hiervan op de hoogte 
brengen. 
Wij als team gaan ons op deze dag scholen t.a.v. uitstroomprofielen, 
passende perspectieven en rekenontwikkeling.  

 
 

Toegang Ouder-App  
Veel ouders is het gelukt om in te loggen via de schoolapp, 
super! Is dit nog niet gelukt dan kan je contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.  
 
 
Gespreide vertrektijden van de leerlingen  
Vertrek van de leerlingen: let op de tijden!   
Tijdsstippen lange en korte dagen:     

14.15 uur/ 12.00 uur:    
• Ouders/ verzorgers halen eigen kinderen op bij het hek van het grote plein.     

14.30 uur/12.15 uur:    
• Leerlingen op de fiets gaan weg (midden/eindgroepen).    

14.45 uur/12.30 uur:    
• Taxi chauffeurs hebben een vaste plek op het plein (gekleurde tegels op het plein). 

Leerlingen lopen naar hun eigen chauffeur op het grote plein. Chauffeur vertrekt 
wanneer alle leerlingen er zijn.    

 
Wat doet de medezeggenschapsraad? 
De medezeggenschapsraad (MR) is er voor alle ouders en 
verzorgers van kinderen op de Fiduciaschool. Je leest erover op 
onze website. Lijkt het je leuk of interessant om ook als ouder of 
verzorger MR-lid te worden? Of wil je iets weten of bespreekbaar 
maken? Stuur een mailtje naar mr@fiduciaschool.nl. 
Wil je er meer weten wat een MR zoal doet? Bekijk dan eens de 
website van PO-raad. 
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Van de administratie  
Inmiddels is de betalingstermijn voor de ouderbijdrage (1 april) verstreken. U kunt nog steeds de 
ouderbijdrage overmaken. Binnenkort zal er een herinnering worden gestuurd.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. H. Koerts  
  

Tegemoetkoming van de gemeente ‘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 2020. 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 2021 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 in behandeling nemen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met 
de gemeente, met 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 een aanvraag doen bij de gemeente. Het aanvraagformulier staat dan op 
de website van de gemeente Groningen.  
 
 
Vakanties/ studiedagen 
Vakantie: 

Goede vrijdag / 2de paasdag 2 april en 5 april 2021 
Koningsdag 27-apr 2021 
Meivakantie 1 t/m 12 mei 2021 
Hemelvaart  13 en14 mei 2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 

 
Studiedagen: 

Maandag 26 april 2021 
Woensdag 9 juni 2021 
Vrijdag 9 juli 2021 

 
 


