Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

27e jaargang
31 januari 2018

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Door middel van de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onderstaande zaken.
Het ligt in de bedoeling de Nieuwsbrief 4 x per jaar te laten verschijnen.
Deze keer met de volgende informatie:


Van de directeur

Bruisend van de activiteiten
Vandaag schijnt de zon. Voor mijn gevoel is het vanaf november grijs weer geweest, maar vandaag is dat
anders. Ik loop even naar buiten, zogenaamd om even wat in mijn auto te leggen. Ik wil gewoon even
weten hoe het buiten ruikt. Heerlijk!! Ik kan het voorjaar al een klein beetje ruiken. De leerlingen van de
2e klas groen zijn bezig vóór de school. Het snipperpad wordt bijgewerkt en de put voor de schuifdeuren
wordt bladvrij gemaakt. Dat laatste stinkt trouwens gigantisch, dus ik ga maar snel weer naar binnen.
Vanuit mijn kamer hoor ik mevrouw Bakker die met een leerling bezig is de bakbrommer te starten. Ze
hebben in de afgelopen weken bij autotechniek een hopeloos rommeltje weer prima aan de praat
gekregen en op dit moment worden er een paar proefrondes gereden op het plein.
Het begon vanmorgen al vroeg. Leerlingen van Handel & Economie kwamen vragen of ik ook een broodje
van de winkel wilde bestellen. Toen ik ja zei, wisten zij al wat het moest worden: een croissant
ham/kaas, dat is bij mij vaste prik. En net toen we midden in ons directieoverleg zaten kwamen twee
leerlingen van Groen voorbij om wat aan de planten op mijn kamer te doen. Ik geniet daar ontzettend
van, er wordt hard gewerkt op De Bolster.
We doen ons best de leerlingen hun talent te laten vinden, zodat ze dat verder kunnen ontwikkelen. De
school, als gemeenschap, is daarbij vaak het oefenmateriaal. De tijd van de nieuwe aanmeldingen is
weer aangebroken. Daarom loop ik vaak met mensen door de school die hier nog nooit geweest zijn. En
iedere keer krijg ik hetzelfde commentaar: “wat een mooi gebouw en wat is het hier rustig”. Dat zeggen
ze dan, terwijl we leerlingen zijn tegengekomen die de was ophalen, de vloer moppen, papier bezorgen,
grasmaaien, bladblazen, de geiten verzorgen, eten koken, enzovoort, enzovoort. Kortom de school bruist
van de activiteiten, maar toch blijft het daarbij overzichtelijk en rustig voor een buitenstaander.
Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. Niet alle leerlingen zijn altijd alleen maar gelukkig. Waar twee of
meer mensen bij elkaar zijn wordt ook wel eens iets gemeens gezegd en in sommige gevallen wordt er
echt gepest. Daarin zijn wij als Bolster geen uitzondering op de scholen in onze omgeving. Maar wanneer
we het merken treden we zo goed als we kunnen daar tegen op. Willen we weten wat er speelt, dan
hebben we uw hulp hard nodig. We hopen dat u contact met ons opneemt, wanneer u het idee hebt dat
er iets niet goed gaat met uw kind op school. Zolang we goed contact met elkaar houden is de kans het
grootste dat onze kinderen uitgroeien tot zelfstandige en zelfverzekerde jongvolwassenen. En dat is
uiteindelijk het doel van ons allemaal.
J.C.Kullberg
directeur
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Vakanties / vrije dagen/ activiteiten:
De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 6 februari 2018 vanaf 13 uur. De
presentaties worden gegeven door de leerlingen en zijn bedoeld voor ouders en mentoren.
Spreekavond overige docenten n.a.v. de IOP bespreking: maandagavond 19 februari 2018
(vanaf 18.30 uur).
Bowlingwedstrijden: 19 t/m 23 februari 2018
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag / Pasen: 30 maart t/m 2 april 2018
April themamaand ”Liefde en Genot”
Kardingedag: di. 10 april 2018
Nascholing Bedrijfshulpverlening personeel: wo. 11 april 2018 (’s middags aangepast rooster)
Meivakantie: 21 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaartweekend : 10 t/m 13 mei 2018
Bloemetjesmarkt: 17 mei 2018 (uitnodiging volgt t.z.t.)
Pinksterweekend : 19 t/m 21 mei 2018
 De Medezeggenschapsraad
Aan het eind van het kalenderjaar staat voor de MR altijd een belangrijk item op de agenda. Alles
omtrent jaarcijfers en begrotingszaken.
Ook dit keer is er een verhelderende toelichting vanuit de directie gegeven en hebben we op de
jaarcijfers van 2016 en de begroting van 2018 een positief advies kunnen geven.
Daarnaast zijn de vaste agendapunten als mededelingen personeel, mededelingen directie en
mededelingen oudergeleding aan bod gekomen.
Mevrouw Kooiman zal na haar zwangerschapsverlof niet meer terugkeren in de MR. We danken haar
voor haar actieve inzet in de afgelopen jaren als lid en secretaris van de (P)MR.
Onder het personeel zullen we een ‘vacature’ uitzetten voor de vrijgekomen plek binnen de MR. In de
volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zullen we bekendmaken, wie ons vanuit het team komt
versterken.
Mocht u vragen of ideeën hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd mailen naar:
MR@de-bolster.nl
Samenstelling MR
Vertegenwoordigers ouders:
Mevr. E. Streutker
Mevr. A. Bootsma
Mevr. D. Slenema

Vertegenwoordigers personeel:
Dhr. J. Jansens
Dhr. H. Vellinga
Vacant

Dhr. H. Vellinga (voorzitter)
Mededelingen van de administratie:
Ouderbijdrage
In februari worden de herinneringen verzonden voor de vrijwillige ouderbijdrage ad € 50,--. Voor de
leerlingen uit de stageklassen is dit € 25,00.
Als u een herinnering krijgt, wilt u het bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken naar bankrekening
NL87 INGB 0000 7379 82 t.n.v. De Bolster, met vermelding van de naam van de leerling. Is de
herinnering onterecht, wilt u dan even contact opnemen met de administratie (050-5250110). We danken
u bij voorbaat voor uw medewerking.
Absenties
Bij kort verzuim (bijv. enkele uren of een dagdeel) om andere redenen dan ziekte (bijv. doktersbezoek
o.i.d.) verzoeken we u, bij voorkeur, schriftelijk de ADMINISTRATIE hierover in te lichten. Wilt u zo
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vriendelijk zijn om afspraken zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen. Voor ziekmeldingen blijft
gelden dat er tussen 8.15 en 9.15 uur door ouders/verzorgers gebeld moet worden.
Let wel: alle andere verlofverzoeken dienen altijd rechtstreeks schriftelijk aan de directeur te worden
gericht.
Busgeld
Het komt de laatste tijd geregeld voor dat een leerling, wegens omstandigheden, met de bus naar huis
moet en geen geld bij zich heeft. Het is niet gebruikelijk dat leerlingen geld komen lenen bij de
administratie, maar indien noodzakelijk wordt er een uitzondering gemaakt.
Wilt u, als dit van toepassing is, erop toezien dat het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk weer mee
naar school genomen wordt ? Alvast hartelijk dank.
Wijzigingen adres en/of telefoonnummer
Wilt u wijzigingen van uw adres, telefoonnummer, maar ook de verandering in de gegevens van huisarts
of ziekenfonds(nummer), zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie. Het is van groot belang
dat we in voorkomende gevallen over de juiste gegevens beschikken.
De administratie is dagelijks tussen 12.00 en 12.30 uur gesloten. De school is dan wel telefonisch
bereikbaar.
Mevr. H. Berends en mevr. H. Koerts

De volgende Nieuwsbrief zal in mei 2018 verschijnen
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