
 

   

Lestijden 

 
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur 

2e lesuur 09.20 – 10.10 uur 

 
pauze  10.10 – 10.25 uur 

 
3e lesuur 10.25 – 11.15 uur 

4e lesuur 11.15 – 12.05 uur 
 

broodje eten 12.05 – 12.15 uur 

pauze  12.15 – 12.35 uur 
 

5e lesuur 12.35 – 13.25 uur 
6e lesuur 13.25 – 14.15 uur 

 

pauze  14.15 – 14.30 uur 
 

7e lesuur 14.30 – 15.20 uur 
8e lesuur  15.20 – 16.10 uur 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
alle leerlingen van De Bolster 

 
Groningen 19 juli 2017 

 

Betreft: Start schooljaar 2017-2018 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
In deze brief willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste zaken rondom de start van het  

schooljaar 2017-2018. Alle informatie van deze brief kunt u ook vinden in onze schoolgids, die bij  

de start van het schooljaar aan alle leerlingen wordt uitgedeeld. De informatie t.a.v. de eerste  
schooldagen staat echter niet in de schoolgids. Deze vindt u in deze brief.  

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u die vinden op onze website. 
 

De klassenindeling is op dit moment nog niet definitief, deze zal op de eerste schooldag bekend gemaakt worden.  

 
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. 

 
Met vriendelijke groet, namens het team van De Bolster 

 
J.C. Kullberg 

Directeur 

 
 

Start schooljaar: 
Maandag  4 september  personeelsvergadering (geen lessen) 

Dinsdag  5 september klas 1:   8.30 uur start schooljaar in de kantine 

     klas 2:   9.20 uur  start schooljaar in de kantine 
     klas 3: 10.00 uur  start schooljaar in de kantine 

     stage:    9.20 uur  start schooljaar in het eigen lokaal (klassenindeling  
        en lokaal volgt via de post) 

Woensdag 6 september klas 1   voortzetting introductie van 8.30 tot 14.15 uur 

klas 2 en 3  voortzetting introductie van 9.20 tot 14.15 uur 
Donderdag 7 september alle klassen les volgens rooster tot 12.35 uur, daarna voortzetting  

introductie tot 14.15 uur  
vrijdag  8 september alle klassen les volgens rooster tot 12.35 uur, daarna voortzetting  

introductie tot 14.15 uur  
 

 

 
Voor het schooljaar 2017-2018 geldt:  

 
Vakanties schooljaar 2017-2018 

Start schooljaar  4 september 2017 (zie hierboven) 

Herfstvakantie   21 t/m 29 oktober 2017 
Kerstvakantie   23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018 
Goede Vrijdag/Pasen  30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie   21 april t/m 6 mei 2018 
Hemelvaartvakantie 10 t/m 13 mei 2018 

Pinksteren  19 t/m 21 mei 2018 

Zomervakantie  21 juli t/m 2 september 2018 
 

NB: Tijdens het schooljaar worden nog enkele zogenaamde  
roostervrije dagen gepland t.b.v. studiedagen. Hiermee is bij  

de vaststelling van het aantal vakantiedagen al rekening  

gehouden. Nadere mededelingen hierover volgen in de loop  
van het schooljaar. 

 

  



 

   

Verzuim van lessen wegens ziekte 
Als een leerling ziek is, verwachten we dat u de school telefonisch  

informeert tussen 8.15 en 9.15 uur. Dit geldt ook voor leerlingen  
die op stage zijn. Een leerling die tijdens de lessen zo ziek wordt  

dat hij naar huis moet, is verplicht zich te melden bij de administratie. 

 
 

Ouderbijdrage 
Van de ouders/verzorgers van onze leerlingen vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten die door de 

school gemaakt worden, maar waar geen rijksvergoeding tegenover staat. Activiteitendagen, evenementen, 
excursies, sportdagen, sinterklaas en kerstviering worden hieruit betaald. Voor het cursusjaar 2017-2018 bedraagt 

de vrijwillige ouderbijdrage voor de klassen 1 t/m 3 € 50,- . Omdat er voor de stageklassen minder activiteiten van 

toepassing zijn, geldt voor deze leerlingen een ouderbijdrage van € 25,00. U ontvangt hierover in november een 
brief met nadere informatie. 

 
 

Schoolbenodigdheden 

Iedere leerling dient in het bezit te zijn van: 
• een etui 

• balpennen, potlood, liniaal, gum, puntenslijper 
• markeerstift (voor vakrichting Handel & Economie) 

• goede schooltas 
• een kleine koptelefoon (“oortjes”) 

 

Kleding bewegingsonderwijs 
Voor alle klassen geldt: 

• een sportbroek en t-shirt 
• sportschoenen, verplicht in verband met hygiënevoorschriften 

• een badhanddoek, want na elke gymles wordt er gedoucht 

 
Werkkleding voor de praktijklessen  

Vanaf klas 1: 
• kookschort: € 12,50 - aanschaf via school 

• cap: € 2,50 - aanschaf via school 

• dichte schoenen 
 

Vanaf klas 2:  
• schort Facilitaire Dienstverlening: € 22,25  (aanschaf via school), verplicht voor leerlingen van de vakrichting  

   Zorg & Welzijn. In de periode augustus t/m december kan voor € 5,00 een schort worden gehuurd. 
• overall 

• veiligheidsschoenen voor de vakgebieden: Techniek, Groen, Handel & Economie, Zorg & Welzijn 

NB: Het dragen van bovengenoemde werkkleding is verplicht in verband met hygiëne (HACCP) en veiligheid 
(Arbowet). 
 
Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders/ verzorgers van onze leerlingen door de mentoren van de 

verschillende klassen uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin specifieke informatie over het leerjaar wordt 
verstrekt en waar ook gelegenheid is voor het stellen van vragen over de gang van zaken en het onderwijs. 

 
Afspraken maken  

Voor een goede communicatie is het van belang, dat ouders en verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om 
afspraken te maken met docenten of andere medewerkers van de school. Voor het maken van een afspraak met 

een docent en/of een onderwijsassistent verzoeken wij u te bellen buiten de lestijden (tussen 8.15 en 16.30 uur). 

  



 

   

 
 

Mentoren 
1A  mevr. Kamminga en mevr. Criens 

1B  mevr. Bos en mevr. Kooiman 

1C  mevr. Nieborg en mevr. de Vries 
1D  mevr. Roodenburg en mevr. Lever 

2A  mevr. Bouwsema en mevr. Kievits 
2B  mevr. Algera en dhr. Rijzinga 

2C  dhr. Vellinga en dhr. Boneschansker 
3 Techniek mevr. Perreau, dhr. Bakker en  

  dhr. Hooglander 

3 Groen mevr. Bennis en dhr. Jansens 
3 Zorg & mevr. Castelein, mevr. Timmer en  

           Welzijn dhr. Westerhof 
3 Handel& mevr. Brinksma en dhr. de Leeuw 

          Economie  

Stage dhr. Bos 
  mevr. Grooten 

  dhr. Kemper 
  mevr. van der Meer 

dhr. Appelhof 
dhr. Plas 

Directie 

      directeur dhr. Kullberg 
adjunct directeur    dhr. Plantinga 

adjunct directeur dhr. Plas 
Teamleiders 

 bovenbouw dhr. Appelhof 

 ondersteuning mevr. van den Bout 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Intern begeleiders 
  mevr. van den Bout 

  mevr. de Munck 

Orthopedagoog 
  mevr. Koperberg 

Counselor ondersteuning 
  mevr. van der Tuin 

Creatieve ondersteuning 
  mevr. Hemstra 

onderwijsassistenten 

  mevr. Bethlehem 
  dhr. de Boer 

  mevr. Roemers 
  dhr. Ubels 

  mevr. Visser 

Locatiebeheerder 
  dhr. Wever 

Conciërge 
  dhr. Folkers  

ICT-beheer 
  dhr. Stel 

Administratie 

  mevr. Berends 
  mevr. Koerts 

Bankrekening De Bolster:  
  NL87 INGB0000 7379 82 


