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

Datum Groepen Activiteit 
04 jan. - 17 jan alle We hebben online les (weektaken)  
Maandag 4 jan alle Contact via Teams met alle leerlingen/ ouder(s), 

verzorger(s) 
Vrijdag 8 jan, 15 jan. alle Groepsactiviteit via Teams 
Woensdag 13 jan.  alle Contact via Teams met alle leerlingen/ ouder(s), 

verzorger(s)  
Maandag 18 jan.  We hopen dat we weer naar school mogen gaan! Dit is 

afhankelijk van boodschap die gegeven wordt tijdens de 
persconferentie op dinsdag 12 januari.  

 
 

 
Wij wensen u en uw kinderen een gezond, liefdevol en beter 2021 toe! 

Een jaar waarin we hopelijk weer samen met elkaar kunnen zijn. 
  
  

Team Fiduciaschool 
 
 

Andere Nieuwsbrief  
Deze Nieuwsbrief ziet er anders uit dan normaal. Door de lockdown verloopt het onderwijs 
anders, gaan ateliers en activiteiten niet door. Wanneer er meer duidelijkheid is over het moment 
wanneer de leerlingen weer naar school mogen, zal er extra informatie naar u toe worden 
gemaild.  
 
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het onderwijs en de opvang op 
school. Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd een mail sturen aan de leerkracht met eventueel een 
belverzoek.  
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Afscheid juf Natascha  
Beste ouders/verzorgers,  
Via deze weg wil ik jullie meedelen dat ik in het nieuwe jaar ga starten 
met een andere baan. Ik ga binnen het onderwijs voor een andere 
stichting werken. Hier heb ik erg veel zin in.  
 Ik wil jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle 

mooie en bijzondere momenten die ik met jullie kinderen heb mogen beleven. 
Vriendelijke groet, Juf Natascha  
 
Meester Johan 
Meester Johan gaat de plaats van juf Natascha innemen. Hij is per 4 januari de meester van groep 
Toekan op maandag t/m donderdag. Op vrijdag blijft juf Janneke de leerkracht van groep Toekan. 
 
Afscheid juf Yvonne  
Na een half jaar te hebben gewerkt in de Kolibrie en de Zwaluw is het voor mij tijd om afscheid te 
nemen. Ik heb genoten van de kinderen van de Fiducia en ook de samenwerking met de ouders en 
de collega's. We hebben samen leuke dingen mogen beleven. Mijn carrière gaat verder op de 
Nassauschool in Groningen. Voor nu wens ik iedereen een fijn schooljaar toe. Dat we mogen 
genieten van de momenten die we samen mogen zijn. Fijne vakantie en tot ziens! 
 
Juf Anke 
Juf Anke is vanaf 4 januari weer terug van zwangerschapsverlof. Op maandag en dinsdag is zij de 
leerkracht van groep Zwaluw. We hopen dat ze snel haar werkritme weer te pakken heeft en weer 
geniet van haar werk.  
 
Meester Robert 

Meester Robert is een nieuwe collega sinds 4 januari 2021. Meester 
Robert werkt op maandag, dinsdag en donderdag bij ons op school.  
 
Even voorstellen…. 
 
Vanaf 4 januari 2021 ben ik een nieuw gezicht binnen de 
Fiduciaschool. Aangezien de meeste leerlingen momenteel thuis 
zitten, in verband met de lockdown, zal live kennis maken even op 
zich laten wachten. Daarom stel ik mij even digitaal voor; 
Mijn naam is Robert, ik ben 43 jaar en ben woonachtig in het mooie 
Eelde. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. 
Ik zal aanwezig zijn op de maandag, dinsdag en donderdag. Op 

maandag en donderdagmiddag werk ik als leerkracht op stamgroep de Papegaai en vervang ik 
meester Sietse Jan Slager. Op de dinsdag en donderdagmorgen doe ik vervangingswerkzaamheden 
binnen de school. 
Ik ben sportief aangelegd en daardoor zijn hardlopen, voetballen, fitness en tennis activiteiten die 
ik graag beoefen.  
Naast mijn bevoegdheid om als leerkracht voor de klas te staan, ben ik ook sportdocent. 
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Ouder-App  
Sinds begin dit schooljaar wordt er druk gewerkt aan een nieuwe 
website met bijbehorende ouder-app. De website is inmiddels online en wordt gevuld met de 
juiste informatie.  
 
Na de herfstvakantie zijn de eindgroepen gestart met het testen van de nieuwe ouderapp. 
Met deze app kunnen de leerkrachten berichten naar u sturen en wordt er een klassenboek 
bijgehouden.  
Het klassenboek in de app is een pagina van de klas waar de leerkracht berichten en foto’s op  
kan plaatsen. Hiermee kunnen ouders beter volgen wat er op school gebeurt en vaker een  
(digitaal) kijkje in de klas krijgen.  
 
Ouder app 
Wat moet u hiervoor doen?  
   
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de 
Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload hebt, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens 
zoekt u op 'Groningen'. Daarna kiest u voor 'Fiduciaschool'. Op deze wijze installeert u onze 
schoolapp op uw telefoon.  
  
Maandag 11 januari ontvangt u op het email adres dat bij school bekend is, een link om een 
wachtwoord aan te maken. Controleer uw spambox/ongewenste e-mail wanneer u de mail niet 
ontvangen heeft.   
  
Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen kunt u binnen de app inloggen in ‘klassenboek’ en 
‘persoonlijke berichten’.  
  
We hopen dat u de app snel installeert en gaat gebruiken. We zijn ook erg benieuwd wat u ervan 
vindt. We horen het graag van u.  
  
Mocht de installatie niet lukken, of heeft u andere vragen? Neem dan even contact op met de 
groepsleerkracht. Ouders van de eindgroepen hebben deze app al geïnstalleerd.  
 

 
Van de administratie  
De brieven voor de ouderbijdrage zullen in januari 2021 worden verstuurd. In deze brief wordt 
uitgelegd wat de hoogte is van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. In het vorige schooljaar zijn 
de schoolreizen helaas niet doorgegaan vanwege corona. Daarom hebben wij de ouderbijdrage 
voor dit jaar aangepast.   
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 2019. Inmiddels is de inleverdatum 
verstreken en is het niet meer mogelijk om de brief op school in te 
leveren. U kunt het volgende doen:  
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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 na 1 januari 2021 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 vanaf 2 januari 2021 een aanvraag doen bij de gemeente. Het 
aanvraagformulier staat dan op de website van de gemeente Groningen.  
  
 

Vakanties/ studiedagen 
Vakantie: 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 feb 2021 
Goede Vrijdag en Pasen 2 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: 

Vrijdag 19 februari 2021 
Maandag 1 maart 2021 
Maandag 26 april 2021 
Woensdag 9 juni 2021 
Vrijdag 9 juli 2021 

 
Nieuwe Website 
We hebben een nieuwe website die u kunt vinden via www.fiduciaschool.nl. 
We zijn nog druk aan het bouwen aan de nieuwe website waardoor alle informatie er nog niet  
op staat. Neemt u gerust een kijkje. 

 
 


