Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

27e jaargang
18 mei 2018

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Door middel van de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van allerlei zaken die onze school
aangaan.
De Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar (oktober, januari, april en vlak voor de
zomervakantie). Deze keer met de volgende informatie:
Ø van de directeur:
Hink, stap, sprong
In de atletiek is de hink, stap, sprong een vertrouwd onderdeel. Tijdens de sportdagen op mijn
middelbare school werd er dan ook altijd aandacht aan besteed. Je neemt een aanloop, en vanaf een
witte streep spring je op één been, om vervolgens op twee benen te landen en dan een sprong te
maken. Tenminste, dat is wat ik mij er zo’n beetje van herinner. Ik vond het altijd nogal een ingewikkelde
manier om vooruit te komen. Ik had altijd meer met verspringen. Lekker duidelijk wat er van je verwacht
wordt.
De uitdrukking ‘hink, stap, sprong’ wordt ook wel gebruikt wanneer je op een ingewikkelde of grillige
manier je doel bereikt. De maanden mei, juni en juli zou je daarom ook wel een hink, stap, sprong
periode kunnen noemen. Eerst twee weken vakantie, dan drie dagen school, dan een week school en
dan weer vier dagen school. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we officieel nog 9 schoolweken te
gaan. Maar in die weken zal er nog het nodige moeten gebeuren.
De ‘sport en spel’-week, de examen-week, de schoolreizen, de certificaat-uitreikingen, om zo maar even
wat te noemen. Het schooljaar 2017-2018 is nog helemaal niet voorbij. Dit cursusjaar was sowieso een
bijzonder jaar. Vijf feestelijk zwangere docenten zijn bevallen van evenveel lieve kinderen. Hun werk
moest natuurlijk wel overgenomen worden. Dus vanaf november zo’n beetje zijn er allerlei invallers in de
school geweest. En ook nu nog zijn niet alle moeder terug van hun verlof. We zijn heel tevreden over de
wijze waarop de vervanging heeft plaatsgevonden ,ook van de twee langdurig zieke docenten. Maar het
is toch iedere keer wel een hele puzzel.
Ondertussen zijn we al weer heel druk bezig met de voorbereiding voor het volgende schooljaar. Er
hebben zich voldoende leerlingen aangemeld om volgend jaar ook weer met vier eerste klassen te
kunnen starten. Daardoor kunnen we een voorzichtige start maken met de lessenverdeling en de
verdeling van de docenten over de lessen. Wie in welke klas komt wordt pas veel later bepaald en ook
het aantal leerlingen dat de school gaat verlaten is nog niet helemaal definitief. Maar het volgende
schooljaar is toch al wel een beetje gestart op deze manier.
Ik wens u en ons veel plezier bij de afronding van dit schooljaar. Bij hink, stap, sprong gaat het erom een
zo groot mogelijke afstand te overbruggen. Terugkijkend op dat deel van het schooljaar wat al voorbij is
heb ik het gevoel dat we dit jaar met elkaar een heel eind vooruit zijn gekomen.
Met vriendelijke groet,
J.C. Kullberg,
directeur
De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512
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Ø Vakanties / vrije dagen
- Begin zomervakantie : donderdag 19 juli 2018 vanaf 12.00 uur
Ø Activiteiten:
- Examens “Schoonmaak in de groothuishouding” 7 en 8 juni 2018.
- Schoolreizen:
do. 14 juni 2018
klassen 1,2 en 3.
di. 19 juni 2018
stageklassen
- Introductiedag nieuwe leerlingen (aangepast lesrooster): maandag 18 juni 2018.
- Examens “Werken in de keuken” 18 en 22 juni 2018..
- Certificaten- / examenweek: 25 t/m 29 juni 2018 (aangepast lesrooster).
- Sport -, spel- en recreatieweek: 3 t/m 6 juli 2018.
- Op 12 juli 2018 worden vanaf 13 uur de IOP-presentaties gehouden.
De lessen vervallen dan vanaf 12.05 uur.
- Uitreiking sportdiploma’s: maandag 16 juli 2018 – 11.00 uur.
- Uitreiking certificaten klassen 1 t/m 3: woensdag 18 juli 2018 (overdag), geen lessen.
- Afscheid schoolverlaters: woensdag 18 juli 2018 van 16.00-18.00 uur.
Ø De Medezeggenschapsraad

•
•
•
•
•

•

De Medezeggenschapsraad heeft in de afgelopen periode twee keer vergaderd.
Naast de vaste agendapunten als: mededelingen personeel, mededelingen directie en
mededelingen oudergeleding, zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Arbo-jaarverslag
Taakbeleid binnen De Bolster
Vakantierooster
Evaluatie Open Dagen
Zaken m.b.t. de GMR (o.a)
- Inhoud CAO
- (G)MR statuten
- Identiteit van de SCSOG
- Medisch protocol
- Invalpool van de SCSOG
Samenstelling MR
De MR is weer voltallig! Na het vertrek van mevrouw Kooiman, heeft de heer Hooglander zich
aangemeld namens het personeel. Een mooie aanvulling, mede gezien de ervaring die hij met
zich meebrengt uit een eerdere MR periode. We heten de heer Hooglander dan ook van harte
welkom!
Aankomende MR vergadering van dit schooljaar:

Dinsdag 22 mei 2018
Mocht u vragen of ideeën hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd mailen naar:
MR@de-bolster.nl

Hugo Vellinga (voorzitter)

Ø Mededelingen van de Administratie:
De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512
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Indien de vrijwillige ouderbijdrage nog niet door u betaald is, wilt u het bedrag ad € 50,00 dan
alsnog zo spoedig mogelijk overmaken op NL87 INGB 0000 7379 82 t.n.v. De Bolster Groningen,
onder vermelding van de naam van de leerling. Voor de leerlingen uit de stagegroepen is het
bedrag van € 25,00 van toepassing.
De ouders / verzorgers van leerlingen die later in het schooljaar zijn ingestroomd, ontvangen een
brief voor de vrijwillige ouderbijdrage met een aangepast bedrag.
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.
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

Ø De volgende Nieuwsbrief zal kort voor de zomervakantie 2018 verschijnen.

De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512

pagina

3

