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PRAKTISCHE INFORMATIE

SCHOOLTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-14.45 uur
08.30-14.45 uur
08.30-12.30 uur
08.30-14.45 uur
08.30-12.30 uur

Om 08.25 uur gaat de schoolbel, zodat om 08.30 uur de lessen kunnen beginnen.
ABSENTIE
Als een leerling om welke reden dan ook niet op school aanwezig kan zijn, dient u dat ’s
ochtends telefonisch aan ons door te geven. Dit kan tussen 08.00-09.00 uur op
telefoonnummer 050-5256796, graag altijd telefonisch contact opnemen met de school.
ABSENTIE EN TAXIVERVOER
Als uw kind met de taxi naar school komt, dient u zelf het taxibedrijf af te bellen wanneer uw
kind niet naar school gaat. Dit geldt ook voor margedagen.
VERLOFAANRAAG
Wanneer u voor uw kind vrij wil vragen vanwege bijzondere omstandigheden (jubilea,
festiviteiten) vragen we u acht weken voorafgaand aan het verlof, een verlof formulier in te
vullen en deze bij de leerkracht in te leveren. Het verlof formulier kunt u downloaden via
onze website. Wij houden ons bij het verstrekken van verlof aan de richtlijnen die vanuit de
overheid zijn gesteld.
ETEN
De kinderen eten gezamenlijk, in de kleine pauze, in de klas hun fruit/ broodje en
meegebrachte drinken op (geen koolzuurhoudende dranken). Tussen de middag eten de
kinderen gezamenlijk hun broodje in de klas. In de klas worden er op vaste dagen tosti’s
gemaakt met de kinderen. De dagen dat uw kind tosti kan eten, worden doorgegeven door
de groepsleerkracht van uw kind.
SCHOOLFRUIT/GEZONDE SCHOOL
In het afgelopen schooljaar hebben wij mee gedaan aan EU fruit. Wij vinden het belangrijk
om hiermee door te gaan! Gezonde leerlingen presteren beter!
Een Gezonde School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt.
In september 2019 gaan we ons verder ontwikkelen tot
Gezonde School. Vanaf de eerste schooldag, maandag 26
augustus, eten we tijdens de eerste pauze, op alle schooldagen,
fruit of een boterham. Tijdens deze pauze mogen de kinderen
geen koekjes meenemen!
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We hopen van harte dat u de ontwikkeling van de Fiduciaschool tot gezonde school
ondersteunt en we verwachten dat uw kind fruit of een boterham meeneemt voor de eerste
pauze.
SPEELGOED
Met uitzondering van de Paradijsvogel en de Kolibrie verzoeken wij u geen speelgoed mee te
laten nemen naar school. Het risico dat het stuk gaat of weg raakt is aanwezig. De school is
niet verantwoordelijk voor beschadigd of weggeraakt speelgoed. Als de leerlingen speelgoed
etc. meenemen is dit voor eigen risico.

GEDRAGSCODE
Wij hebben als school een aantal richtlijnen. Graag willen wij dat u erop toeziet dat de
kinderen geen provocerende kleding en kapsels dragen. Wij verstaan hieronder: legerkisten/
hanenkammen/korte topjes/laag zittende broeken waarbij ondergoed zichtbaar is en shirts
met kwetsende tekst erop etc.
STAPPENPLAN GEDRAG BINNEN DE SCHOOL
In ons beleid bij storend gedrag van een leerling, volgen wij de volgende stappen:
 De leerling krijgt 2 waarschuwingen.
 Wanneer zijn/ haar gedrag niet verandert, gaat hij/ zij naar de maatjesklas met een
zandloper.
 Wanneer het gedrag hierna nog niet volgens afspraak is, dan gaat de leerling naar de
IB-er/ directie.
 Afhankelijk van de situatie wordt er contact opgenomen met de ouders.
 Wanneer we een leerling moeten vastpakken doen we dit na de mededeling:
‘Wanneer je niet luistert, moet ik je vastpakken’!

MOBIELE TELEFOONS
Het meebrengen van mobiele telefoons is geheel op eigen risico. Mobiele telefoons dienen
bij aankomst op school uitgeschakeld bij de leerkracht ingeleverd te worden. De mobiele
telefoons worden teruggegeven, als de kinderen weer naar huis gaan. Bij calamiteiten is de
school bereikbaar op nummer: 050-5256796 (hoofdgebouw) of 06-24914839 (Canadalaan).
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LICHAMELIJKE OPVOEDING
Hieronder verstaan we de lessen gymnastiek en judo.
Na afloop van een gymles en/of judo les douchen de leerlingen. Uw kind moet een
handdoek meenemen van huis. Dezelfde dag neemt uw kind de natte handdoek weer mee
terug naar huis.
GYMNASTIEK
De gymkleding van de meisjes kan bestaan uit: een turnpakje of T-shirt met korte broek.
Voor de jongens bestaat de kleding uit een kort broekje en een T-shirt. Het T-shirt moet
goed passend zitten en absoluut niet te lang zijn. Het dragen van gymschoenen is verplicht.
Er mogen alleen gymschoenen gedragen worden, die geen strepen op de vloer achterlaten.
Wanneer uw kind gymnastiek heeft, wilt u dan zorgen dat zij/hij geen oorbellen in heeft en
dat de lange haren in een staart kunnen met een elastiekje!
Advies: Graag de gymkleding aan het begin van de week meenemen naar school in een
aparte gymtas. Aan het eind van de week nemen de kinderen de gymkleding weer mee naar
huis, zodat u het kunt wassen.
OUDERCONTACTEN
Een regelmatig en goed contact tussen de school en de ouders/verzorgers is zeker voor ons
type onderwijs van groot belang. Wij stellen het erg op prijs wanneer u zich met vragen tot
ons wendt. Wijzigingen van adres, mail of telefoonnummer graag doorgeven aan de
leerkracht en de administratie (h.koerts@fiduciaschool.nl). Vaak kan een telefoontje veel
zaken verhelderen. Als u tussendoor iets wilt bespreken, dan kan dit na schooltijd met de
leerkracht of via e-mail. Naast deze incidentele contacten organiseren wij in augustus 2019
tot en met juli 2020 een aantal contactbijeenkomsten.
Woensdag 4 september 2019
Woensdag 25 September 2019
November 2018
Week van 19 november (afhankelijk van
de bouw waar u kind zit)
Januari 2020

Februari 2020

Maart 2020
Week van 24 maart 2020
Juli 2019
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Startgesprekken
Informatieochtend voor alle ouders
Huisbezoek voor de nieuwe leerlingen of
uitnodiging voor gesprek op school.
Ouderkijkochtend
Besprekingen voor de ouders waarvan de
leerlingen van school afgaan. Dit gebeurt
naar aanleiding van de schoolverlaterstest
Rapportbespreking voor alle ouders en
verzorgers. Wij stellen deze besprekingen
verplicht.
Thema ouderavond (georganiseerd door de
ouderraad).
Ouderkijkmiddag ateliers
Rapportbespreking voor alle ouders en
verzorgers. Wij stellen deze besprekingen
verplicht.
2019-2020

Buiten de rapportbesprekingen om zal er altijd tijd zijn om uitgebreider over uw kind te
praten. Dit kan in overleg met de groepsleerkracht.
Onze school kent al vele jaren een ouderraad. Zij denkt mee en helpt bij diverse activiteiten.
Ook heeft onze school een medezeggenschapsraad met een instemmings- en
adviesbevoegdheid. Deze raad zet zich in voor het totale schoolgebeuren.
Tevens kunt u zich aanmelden als hulpouder bij de ateliers/ LOT (luizen commissie)/OR of
MR lid. Dit kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht.

KLASSENBRIEF
Informatie vanuit de groep krijgt u gemaild of wordt meegegeven aan uw kind. Tevens vindt
u de digitale versie op de website van onze school.

NIEUWSBRIEF
Eén keer per maand (eerste dag van de maand) ontvangt u digitaal een nieuwsbrief waarin
actuele informatie voor ouders staat. Deze nieuwsbrief wordt gemaild en vindt u op de
website van onze school.

LUIZENCONTROLE
Op onze school zijn een aantal ouders actief, om na iedere vakantie, de kinderen te
controleren op hoofdluis. Deze controles zijn belangrijk, omdat men zo eventuele
besmetting vroegtijdig kan signaleren en behandelen. Graag vragen wij uw medewerking om
die dag, gelieve het haar van uw kind niet in te vlechten en geen gel in het haar te doen. De
luizencontrole vindt plaats op maandag of dinsdag na een vakantie! Wilt u de avond/dag
voorafgaand aan de controle de haren van uw kind nog eens extra wassen. We zoeken nog
een aantal luizenmoeders/ vaders. Graag opgeven bij Agnes Visser
(a.visser@fiduciaschool.nl) of Luciënne van Duuren (l.vanduuren@fiduciaschool.nl).
De data voor de luizencontrole wordt vermeld in de nieuwsbrief.
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VAKANTIEROOSTER
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

Margedagen in het nieuwe schooljaar 2019-2020
De volgende margedagen kunt u al in uw agenda schrijven:
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
DE TAXIBEDRIJVEN
A-3 taxi
Connexxion
Van Dijk
Nuis
Vrieswijk
Uvo

Protonstraat 24
Bornholmstraat 62
Achterweg 14
Nieuweweg 120 c
Westerse Drift 3
Schouwerzijlsterweg 2

9743 AL
9723 AZ
9936 EG
9364 PG
9752 LA
9951 TC

Groningen
Groningen
Farsum
Nuis
Haren
Winsum

050-5494440
050-3130472
0596-613000
0594-549999
050-5340000
0595-412611

Bij calamiteiten op school kan het mogelijk zijn, dat de leerlingen door het taxibedrijf weer
mee naar huis worden genomen. De school en/of taxibedrijf neemt dan contact op met de
ouders. Het is daarom belangrijk dat wij als school een mobiel nummer van u hebben.
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Voor de gemeente Groningen geldt:
Als kinderen 11 of 12 jaar worden willen ze vaak zelfstandig naar school komen en niet meer
op vaste tijden worden gehaald en gebracht met het busje. Het is mogelijk om dat te
proberen in een proefperiode. Als de ouders dat van tevoren aangeven bij de gemeente
krijgen ze de kosten van het reizen met de stadsbus vergoed. Ook het af en toe meereizen
van een volwassen begeleider wordt dan vergoed. Als het zelfstandig reizen goed gaat,
vergoedt de gemeente het reizen tot de zomervakantie. Voor de losse ritten kunnen het
beste eurokaartjes worden gekocht. Voor het regelmatig reizen met de stadsbus zijn de OVchipkaarten het gemakkelijkst.
Ouders kunnen altijd contact opnemen met de gemeente: tel: 050-3676057 of via de mail:
leerlingenvervoer @groningen.nl.

BETALINGEN
OUDERBIJDRAGE
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €25,00 (augustus 2019 t/m juli 2020) Dit
bedrag komt tegemoet aan de kosten die we in een schooljaar voor uw kind maken (Kerst,
Pasen, sportdag, Sinterklaas enz.)
Daarnaast wordt er een bijdrage gevraagd voor de kosten die we maken voor schoolreis/
schoolkamp. Deze bijdrage verschilt per groep. U wordt hier nog over geïnformeerd!
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 49 SNSB 0980 519217 t.n.v.
de Fiduciaschool. Graag onder vermelding van de naam (voornaamachternaam) van uw kind en de groep.

INFORMATIE OVER DE 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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GROEPEN
De school heeft dertien groepen die verdeeld zijn
in een kleutergroep, aanvangsgroepen, benedengang, bovengang en eindgroepen. Deze
groepsindeling is niet direct te vergelijken met de indeling in jaargroepen op de reguliere
basisschool. We hebben ervoor gekozen om de groepen een vogelnaam te geven.

Locatie Distributiestraat
Paradijsvogel

Kolibrie
Koolmees
Specht
Kraanvogel
Zwaluw
Toekan
Kaketoe
Papegaai
Flamingo
Locatie Canadalaan
Buizerd
Adelaar
Valken

Juf Corrie en juf Marjan
(Onderwijsassistenten: Juf Lianne en Juf
Yvonne)
Meester Joost
(Onderwijsassistent Juf Iris)
Juf Lianne en juf Elisabeth
(Onderwijsassistent Juf Sena)
Juf Lois
Juf Mirjam
Juf Janneke en juf Anke
Juf Carline
Meester Hans
Meester Sietse Jan
Juf Gerda en meester Frank
Meester Erik en juf Janet
Juf Annemiek en Juf Agnes
Meester Arvin en meester Rik

ADRES:

Fiduciaschool
Distributiestraat 1
9728 CR Groningen
050-5256796
Dependance Fiduciaschool
Canadalaan 8
Groningen
06-24914839
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