De liefde
14 februari is het Valentijnsdag. Wikipedia zegt daarover:

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht
geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Al meer dan 1000 jaar
is het de katholieke feestdag van de heilige Valentijn. Maar nog
niet zo lang geleden hebben de Amerikanen bedacht dat je er ook
de dag van de verliefden van kunt maken. Eigenlijk om er geld aan
te verdienen. Als je op dit moment naar de TV kijkt, dan zie je
allerlei reclames voor parfum en dergelijke. Die moet je dan op
Valentijnsdag aan elkaar geven.
Nou ben ik zelf nogal tegendraads. Dus op Valentijnsdag geef ik
mijn vrouw juist niks! Als zij zou moeten merken dat ik van haar
houd, doordat zij op Valentijnsdag een bloemetje van me krijgt is
er volgens mij iets mis in ons huwelijk. We proberen elkaar
regelmatig te verrassen en doen regelmatig iets onverwachts
samen waarvan we weten dat de ander het leuk vindt.
De liefde is sowieso nogal bijzonder. Verliefd worden is eigenlijk
niet zo moeilijk, meer zoiets als verkouden worden of oud. Het
gaat min of meer vanzelf, gelukkig maar. Houden van iemand is
veel lastiger. Daar moet je iets voor doen. Als je van iemand houdt,
dan wil je de dat de ander het goed heeft. Je doet dat niet voor
jezelf, maar voor de ander. Van iemand houden kan soms hard
werken zijn.
Ik werk al 38 jaar in het onderwijs. Dat is heel erg fijn werk om
te doen, want je zit altijd tussen de jonge mensen. De Bolster is
de vijfde school waar ik werk, maar één ding is altijd het zelfde.
Jonge mensen ontdekken de liefde. Dat gaat soms heftig en soms
heel voorzichtig. Soms worden ze daar heel gelukkig van en soms
heel verdrietig. Soms mag ik een bemiddelende rol spelen en dat is
altijd mooi om te doen.
Deze schoolkrant heeft Valentijnsdag als thema. Dat moet wel een
heleboel leuke en interessante bladzijden opleveren. Ik hoop dat
hij ons allemaal een goed gevoel geeft en ik wens jullie allemaal
veel geluk in de liefde!
J.C. Kullberg
directeur

Even voorstellen… Mevrouw Popkema
Met wie woont u waar?
Alleen in mijn appartement in Groningen
Waarom bent u op De Bolster komen werken?
Tijdens mijn studie vond ik de stage in het praktijk onderwijs het aller
leukste. Begin september kreeg ik een telefoontje of ik interesse had
in een tijdelijke baan als docent LO. Mijn antwoord was natuurlijk ja!
Wat deed u daarvoor? Studeren aan de ALO op de Hanzehogeschool
Wat lust u niet? Melk
Waar koopt u graag kleding? Fifty six
Welke sport is leuk om te doen? Wielrennen, klimmen, paardrijden
Welke sport is leuk om naar te kijken? Ijshockey
Wat is het leukste op/van De Bolster? De gezellige sfeer
Wat is een hele leuke website? http://www.duolingo.com

En dan nog een aantal keuzes:
Pizza of patat: pizza
Zee of zwembad: zee
Rood of paars: rood
Gebouw A of gebouw C: C
Papieren krant of digitaal: digitaal
Kamperen of huisje op de hei: kamperen
Schaap of kanarie: schaap

Werken met gips bij… Juf Kievits
Het lokaal op de kop maar altijd leuk resultaat :-)

Jarig op De Bolster
Krijgt het personeel op De Bolster ook een cadeautje als ze jarig zijn?
Jazeker! En dat gaat zo...
Aan het begin van elk schooljaar wordt door al het personeel een lootje
getrokken.
Voor degene die op het lootje staat wordt een zo origineel mogelijk
cadeautje gekocht.
Maar ja, bedenk elke keer maar wat.
Dit schooljaar had meneer Hooglander het lootje van mevrouw Koolma
getrokken.
Om het een en ander te weten te komen over haar heeft hij een enquête
rond laten gaan en laten invullen door een aantal collega's. Dat meerdere
collega's deze enquête moesten invullen was een goeie afleidingsmanoeuvre.
Meneer Hooglander had zo
genoeg informatie om een
leuk cadeau voor mevrouw
Koolma te bedenken.
Meneer Hooglander heeft
vervolgens zijn broer aan
het werk gezet. Zijn broer is
namelijk de baas van een
echte Chocolaterie. Heeft
mevrouw Koolma even
mazzel.
Zo'n lekker cadeau wil toch
iedereen?

Wist je dat…
… Cupido bekend staat als een
ondeugend kind met vleugels van
wie de pijlen het hart van de
vijand zou doorboren waardoor
deze verliefd zou worden.

... Kussen goed
voor je tandvlees
is! De extra
speekselvorming
helpt tandbederf
voorkomen.

… De rode roos de favoriete bloem van Venus was, de
Romeinse god van de liefde.

... In sommige landen mannen kleren als geschenk voor
Valentijnsdag geven. Vindt de vrouw de kleren mooi? Dan
trouwt ze met hem.

... 14 Februari in Duitsland
een onheilsdag is: het is
de geboortedag van
Judas, de verrader van
Christus.

... In Amerika op 14
februari ongeveer
36 miljoen dozen
chocolade verkocht
worden.

… Leerkrachten de meeste Valentijnskaarten ontvangen. Daarna
komen kinderen, moeders, vrouwen, vrienden en huisdieren.

Stage

Ik loop stage bij:
Scheepstra school
Branche: catering en schoonmaak
Mijn werkzaamheden:
koffie/thee zetten, de afwas doen,
schoonmaken, bar dienst.
Wat vind ik er leuk aan:
de mensen met wie ik werk/
ik vind al het werk leuk.

Ik loop stage bij:
Asito, locatie Gasunie
Branche: schoonmaak
Mijn werkzaamheden: Kantoren
schoonmaken, stofwissen, moppen,
werken met schrobmachines.
Wat vind ik er leuk aan: het
schoonmaken en contact met mensen.

Ik loop stage bij:
BPC Wapeningsstaal
Branche: techniek/lassen
Mijn werkzaamheden:
lassen, met de hijskraan en
ik werk met de knipmachine.
Wat vind ik er leuk aan:
ik vind lassen en knippen
erg leuk.

Ik loop stage bij: Praxis tuincentrum
Branche: groen
Mijn werkzaamheden:
doeken terugschuiven, kerst ombouwen,
soms bestellingen van klanten ophalen.
Wat vind ik er leuk aan:
dat ik veel verschillende werkzaamheden doe.

Prijspuzzel
1. Wanneer kunnen nieuwe leerlingen De Bolster bezoeken, dit is op de ….…
2. Soms kom je later door fietsproblemen, je hebt dan misschien een ………
3. Hoe is de achternaam van de juf die het meest op de administratie zit?
4. Waarvoor haal je geld op bij de administratie, om voor een juf of meester
een ……… te doen
5. Wat mag je niet aan hebben staan tijdens de les?
6. Wat halen de juffen van de administratie elke dag uit de brievenbus?
7. Voor je gebit moet je soms naar de …….. maar het liefst niet onder
schooltijd ;-)
8. Als je niet op school kunt komen dan moeten jouw ouders
met De Bolster …...
9. Ben je verhuisd, dan willen we op de administratie graag jouw nieuwe …..
weten
10. Tussen 12 uur en half 1 is de administratie ……..
11. Hoe heet het computerprogramma waarin juffen en meesters jouw
aanwezigheid kunnen zetten?

12. Van kwart over 2 tot half 3 is het …..
13. Als je ziek bent moet je soms naar de …….. je ouders moeten dan wel
even bellen
14. Word je op school niet lekker dan moet je je altijd bij de directie ….
melden
15. Niet alle leerlingen komen met de fiets naar school, sommigen worden
gebracht door een ….
16. Hoe heet het geld dat je terugkrijgt bij de winkel en wat je naar de
administratie brengt?
17. Welk apparaat wordt gebruikt om bij voorbeeld een lesrooster af te
drukken?
18. Waarmee mag je in de winter op het plein niet gooien?
19. Wat mag je echt niet vergeten als je voor school een boodschap doet?
20. Het geld voor een boodschap krijg je mee in een ………..
21. Als er lessen uitvallen krijg je altijd een ………..
22. Als je vaak te laat komt of spijbelt moet je ………

23. Wat is de achternaam van de juf die op woensdag de hele dag op
de administratie zit?
24. Wat is de achternaam van de directeur?
25. Welke kleur hebben de stoelen in de gang op gebouw A?
26. Welk apparaat staat in elk lokaal en werken de juffen op de
administratie veel mee?

De zin onder de pijl in de groene balk is de oplossing.
Deze kun je op de administratie inleveren.
Vergeet je naam niet op je oplossing te zetten!
Doe dit voor 1 april (geen grap)
Voor de winnaar ligt er een klein prijsje klaar.
Veel succes!

Leerlingenraad…

Voor en door leerlingen

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad luistert naar jullie ideeën. We praten
met school over deze ideeën. Als we nieuwe informatie
hebben, vertellen we dat in de klas.
We organiseren een schoolfeest op 16 februari. Zorg dat
je erbij bent! Samen maken we er een mooi feest van! Het
thema van dit schoolfeest is “Glow in the Dark”.

Heb jij nog een idee voor de leerlingenraad?
Stop het in de ideeënbus.
De ideeënbus hangt in het halletje bij ingang B.
Wie zijn wij?
Saïd, Lorena, Melvin, Nescio, Daniël, Richelle, Nabil,
Carmilla, Thijs, Divana en Thalita

Even voorstellen… Meneer Rijzinga
Met wie woont u waar?
Ik ben al bijna 25 jaar getrouwd met Nina en ik heb drie dochters. De
oudste twee hebben elk een eigen huisje. Ik woon in het mooie groene
Beijum. Dat is een buitenwijk van Groningen.
Waarom bent u op De Bolster komen werken?
Ik kreeg na de sollicitatie een rondleiding van mr. Kullberg. Ik vond de
sfeer in de school heel fijn. Ik ben daarom ook heel blij dat ik hier mag
werken.
Wat deed u daarvoor?
Ik heb heel lang bij een bedrijf gewerkt dat elektrische installaties in
gebouwen en woningen maakt. Daarna werd ik aardrijkskunde leraar. Ik
heb op verschillende scholen gewerkt waar ik allerlei vakken heb gegeven.
Wat lust u niet?
Vlees en vis.
Waar koopt u graag kleding?
Ik houd niet van shoppen, maar met drie dochter gebeurt dat natuurlijk
regelmatig. Ze vinden het leuk om dan ook iets voor mij uit te zoeken. Ik
sta dan in het pashokje en de dames gooien van alles naar binnen. Tja…
Welke sport is leuk om te doen?
Kanoën. Dat deed ik vroeger veel. Ik heb geleerd hoe je met een kano
weer overeind kunt komen als je ondersteboven in het water hangt. Nu
doe ik aan hardlopen. Dat gaat niet heel hard hoor!

Welke sport is leuk om naar te kijken?
Ik kijk niet veel naar sport. Als Nederland voetbalt tegen een ander
land kijk ik soms. Dat was vroeger heel leuk. Toen wonnen ze nog.
Wat is het leukste op/van De Bolster?
De leerlingen.
Wat is een hele leuke website?
Marktplaats. Als we iets nodig hebben kijken we altijd even eerst
op marktplaats.

En dan nog een aantal keuzes (allebei mag niet ;-))
Pizza of patat?
Pizza. Vrijdag is vaak onze P-dag. Eerst doen we de boodschappen
voor de hele week en daarna eten iets dat snel klaar is Pizza, Patat,
Pasta of Pannenkoeken.
Zee of zwembad?
De zee!
rood of paars?
Rood.
Gebouw A of gebouw C?
Gebouw B ;-)
Papieren krant of digitaal?
Papier. Dat vind ik gemakkelijker om te lezen.
Kamperen of huisje op de hei?
Kamperen.
Schaap of kanarie?
Een schaap.

Lekker eten met Kerst
Op de vrijdag voor de Kerstvakantie was er een Kerstdiner voor de
hele school. Wij, klas 3 Zorg en Welzijn, hebben dit vanaf woensdag,
samen gemaakt. Het thema was de letter S. Vooraf kregen we Soep.
Het hoofdgerecht was Stoofschotel uit Marokko van rundvlees en
Stoofschotel van groente, Salade van couscous, Syrisch brood met 2
soorten Smeersels. Het toetje was een Santa Saroma.

Op woensdag gingen we boodschappen doen, 50 uien snijden,
paprika’s snijden, perzik snijden, knoflook snijden en de smeersels
maken. Deze konden lekker 2 dagen intrekken.
Op donderdag gingen we tafels dekken, paksoi en andere groentes
snijden, couscoussalade maken, vlees aanbraden en omscheppen en
ook de groenteststoof maken en omscheppen. Ook gingen we
citroenen uitpersen en de Saroma kloppen. Natalia ging de soep
maken. Dat moest in 2 hele grote pannen, want we gingen koken
voor 200 mensen.

Op vrijdag moesten de toetjes afgemaakt worden en de soep
moest worden opgewarmd. De salade moest in bakjes geschept
worden. De stoofschotels moesten ook in bakjes en daarna in de
oven. Daarna moest alles op de tafels worden gezet. Dat was heel
veel werk. Toen kwamen alle leerlingen en docenten en hebben we
met z’n allen gegeten.
Wij hebben 3 hele leuke en gezellige dagen gehad!
Fatima, Bibi, Nabil, Danza, Michella, Przemek, Kimberley, Natalia,
Ian, Gelis, Denise, Sanne & Jacqueline

Nieuwsgierig naar de recepten? De recepten zijn hier te vinden:
http://allrecipes.nl/recept/6440/tunesische-soep-met-lam.aspx

Bij onze Kerstmaaltijd was dit vegetarisch: zonder vlees, groentebouillon in plaats van
kippenbouillon.
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R493182/marokkaanse-runderstoof
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1186288/stoof-van-ui-venkel-zoete-aardappel-enbaharat
https://www.kooktijdschrift.nl/couscous-salade-perzik-en-rozijnen/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R558450/turkse-yoghurtdip

Even voorstellen… Meneer Hulsebos
Met wie woont u waar?
Ik woon in Leens met mijn vrouw Marjanka, mijn dochter Madelin
(14 jaar) en mijn zoon Rutger (12 jaar)
Waarom bent u op De Bolster komen werken?
De leerlingen zijn ontzettend leuk. In november zag ik een advertentie en toen
heb ik gelijk gebeld. Ik kende de school en het soort leerlingen al een beetje,
omdat ik hier vroeger (1995) met veel plezier stage heb gelopen.
Wat deed u daarvoor?
Ik ben meester en directeur in het basisonderwijs geweest. Ook heb ik in het
voortgezet speciaal onderwijs les gegeven aan kinderen in een inrichting.

Wat lust u niet? Spruitjes en champignons
Waar koopt u graag kleding? Op internet of in een winkel
Welke sport is leuk om te doen? Voetbal en volleybal
Welke sport is leuk om naar te kijken? Bijna elke sport
Wat is het leukste op/van De Bolster? De leerlingen
Wat is een hele leuke website? www.pinterest.nl
En dan nog een aantal keuzes:
Pizza of patat: pizza
Zee of zwembad: zee
Rood of paars: rood
Gebouw A of gebouw C: gebouw C
Papieren krant of digitaal: papieren krant
Kamperen of huisje op de hei: kamperen
Schaap of kanarie: schaap

Even voorstellen… mevrouw Nicolai-Taca
Met wie woont u en waar?
Ik woon in Drachten samen met mijn man en mijn hondje Pepito.
Pip is een west Highland White Terriër, te herkennen door de
hondenvoer reclame Cesar.
Waarom bent u op De Bolster komen werken?
Ik zocht een nieuwe uitdaging, bij de Bolster vind ik vele nieuwe
uitdagingen.
Wat deed u daarvoor?
Ik was 25 jaar werkzaam als onderwijs assistente in het speciaal
onderwijs. In 2011 behaalde ik mijn HBO opleiding docent Zorg &
Welzijn op de NHL.
Wat lust u niet?
Drop, patat, rabarber en wasabi (jak!)
Waar koopt u graag kleding?
Overal wel maar de winkel van Tommy Hilfiger in Groningen is de
leukste.
Welke sport is leuk om te doen?
Ik sport niet, ik wandel graag.
Welke sport is leuk om naar te kijken?
Te veel om op te noemen... Formule 1 uiteraard Max Verstappen
mijn favoriet. Voetbal: Messi en Ronaldo zijn geweldig, vrouwen
voetbal, schaatsen lange baan en short track uiteraard Sjinkie
Knecht mijn favoriet, zwemmen, volleybal en handbal.
Wat is het leukste op/van De Bolster?
Het leukste zijn de collega’s. Van De Bolster zelf vind ik het leukst
dat de leerlingen centraal staan.
Wat is een hele leuke website?
Funda en Autotrack, maar meestal kijk ik naar Stock Exchange
over cryptomunten…

En dan nog een aantal keuzes (allebei mag niet ;-))
Pizza of patat:

Ik ben niet dol op pizza maar liever
pizza dan patat.

Zee of zwembad:

Middellandse zee.

Rood of paars:

Rood.

Gebouw A of gebouw C:
Oh jee... Natuurlijk gebouw C.
Papieren krant of digitaal: Digitaal.
Kamperen of huisje op de hei:
Met mooi weer graag kamperen, bij slecht weer liever een
huisje.
Schaap of kanarie:
Ik heb in mijn huis paar schapenvachten, die gebruik ik voor
mijn interieur binnen en buiten. Een kanarie vacht lijk mij eng.
Bij deze een schaap.

Dit ben ik bij New York

Blij Bolster Babynieuws

Geboren:
Hoe laat?
Lengte:
Gewicht:

7 Januari 2018
13.45 uur
49 centimeter
3260 gram

Sem Erick

Zoon van:
Broertje van:

Meneer en mevrouw Bos
Amy

Leuke weetjes:

Sem had bij de geboorte ook zwarte haartjes
Sem is 9 dagen te vroeg geboren
De naam Erick is een vernoeming naar de broers van
meneer Bos. Die heten Erwin en Rick

Op het voorportaal

Nasteh
o

Hallo. Ik zit op het Voorportaal. Ik ga elke
maandag & woensdag naar school. Dan heb ik 2 uur rekenen,
2 uur Nederlands, 1 uurtje Engels en een uurtje Burgerschap.
Dinsdag ben ik vrij.
Donderdag en vrijdag loop ik stage. Ik vind het hartstikke
leuk op het Voorportaal. Je wordt goed ondersteund om je
doelen te bereiken, zoals naar het MBO gaan. Zowel door je
mentor als de docenten, dus dat is hartstikke fijn.
Pauzes zijn hetzelfde als op De Bolster. De sfeer is ook erg
leuk.

Schoolagenda
16

februari 2018 Schoolfeest Platformtheater. Thema: ‘Glow in the dark’

19-23 februari 2018 Bowlingweek

26 februari - 2 maart
29

maart 2018

Spreekuur VNN

30 maart

2018 Goede vrijdag

VRIJ

2 april

2018 2e paasdag

VRIJ

23 april - 4 mei

2018 Meivakantie

10 + 11 mei

2018 Hemelvaartsvakantie

17

mei

2018

Spreekuur VNN

17

mei

2018

Spreekuur Schoolarts

17

mei

2018

Bloemetjesmarkt

21 mei
7+8

2018 Voorjaarsvakantie

2018 2e Pinksterdag

VRIJ

mei

2018

Examen ‘Werken in de Schoonmaak’ klas 3 Zorg en Welzijn

25 - 29 mei

2018

Examenweek klassen 1 t/m 3

14

juni

2018

Schoolreis klas 1

Hellendoorn

14

juni

2018

Schoolreis klas 2

Slagharen

14

juni

2018

Schoolreis klas 3

Walibi

19

juni

2018

Schoolreis stageklassen

Walibi

3-6

juli

2018

Sport- en Spelweek

18

juli

2018

Certificatenuitreiking

19

juli

2018

Laatste schooldag

21 juli – 2 september

2018 Zomervakantie

