Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

28e jaargang
8 november 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
Met enige regelmaat wordt mij verteld dat een leerling thuis bezig is met softdrugs. Vaak gaat het om
een incident en is het niet moeilijk om die leerling duidelijk te maken dat je op zo’n jonge leeftijd daar
niet mee bezig moet zijn. Soms gaat het om wat hardnekkiger situaties en dan is het te verwachten dat
zo’n leerling de softdrugs ook meeneemt naar school. De Bolster is daar heel helder in: we hanteren een
‘zero tolerance’ beleid. Dat wil zeggen dat het in bezit hebben van drugs op school leidt tot schorsing.
Het gebruiken van drugs voor schooltijd of onder schooltijd leidt vrijwel altijd ook tot schorsing. Als je
niet helder bent in je hoofd kan je immers niet leren. Op het verhandelen van drugs op school staat
directe verwijdering.
We hebben op verschillende plaatsen in de school camera’s hangen, zodat we (onopvallend) de
leerlingen in de gaten kunnen houden. Zowel binnen de school als daarbuiten. Gelukkig komt het maar
zelden voor dat we van dat systeem gebruik moeten maken.
Daarnaast hebben we intensief contact met de politie. De wijkagent komt regelmatig langs op school. En
wanneer we een leerling betrappen op het bezit of gebruik van softdrugs, vindt er ook altijd een gesprek
plaats met de wijkagent.
Ik werk nu 38 jaar in het Voortgezet Onderwijs en heb in die tijd voor vijf verschillende scholen gewerkt.
Helaas heb ik nog nooit op een school gewerkt waar leerlingen niet af en toe experimenteerde met
softdrugs. In onze maatschappij is het zo gemakkelijk om aan verdovende middelen te komen dat het
blijkbaar onvermijdelijk is dat jongeren het uitproberen. In de 80-er jaren gingen we er veel laconieker
mee om dan tegenwoordig, De tijden zijn veranderd. En ook mijn eigen mening over drugs is flink
veranderd. Ik heb teveel leerlingen gezien die hun kans op een mooie toekomst hebben vergooid dankzij
dat spul. Er is maar één aanpak: begin er niet aan!
Nu zijn onze leerlingen maar een deel van hun tijd op school. Na schooltijd zijn veel leerlingen ergens op
straat en dat is ook een belangrijk deel van hun dag. De laatste tijd krijgen we regelmatig verhalen te
horen over kinderen die op straat verleid worden met softdrugs. Soms om ze te gebruiken, maar ook
regelmatig om de softdrugs te verkopen. En juist onze leerlingen zien niet altijd het gevaar in van dat
soort activiteiten. We willen u daarom vragen ook thuis goed in de gaten te houden wat uw kind doet in
zijn/haar vrije tijd.
Gelukkig gaat het met het overgrote deel van onze leerlingen erg goed, zowel op school als thuis. Door
goed samen te werken als school met u als ouders hopen we er voor te kunnen zorgen dat al onze
leerlingen leren goed om te gaan met de verleidingen die onze maatschappij te bieden heeft.
Ik heb het volste vertrouwen in onze samenwerking op dit punt.
J.C.Kullberg
directeur
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 Personele zaken
Helaas heeft dhr. Appelhof (teamleider bovenbouw) zich bij de start van het schooljaar ziek moeten
melden. Zijn gezondheid staat hem op dit moment niet toe te werken. Er is nog niet direct zicht op het
moment waarop hij zijn werkzaamheden kan hervatten.
De heer Plas (adjunct-directeur) is sinds 30 oktober met ziekteverlof. Ook in zijn geval is het op dit
moment nog niet in te schatten wanneer hij zijn werkzaamheden kan hervatten.
De activiteiten van de beide heren worden voorlopig intern opgevangen. Wanneer u iets wilt overleggen
met de vervanger van één van beiden is het zinvol even contact op te nemen met de administratie (050525 0110) om te overleggen welke medewerker u verder kan helpen.
 Vuurwerk
Het is weer de tijd van het jaar: vuurwerk. Het is op De Bolster ten strengste verboden vuurwerk bij je te
hebben of af te steken. In de meeste gevallen wordt de desbetreffende leerling geschorst.
NB. Ook het vuurwerk dat het hele jaar door te koop is (categorie 1) valt onder deze regel.
 Nieuws van het LuizenOpsporingsTeam (L.O.T.):
De afgelopen twee weken zijn alle leerlingen gecontroleerd op luis. Ouders/verzorgers van leerlingen bij
wie luis is geconstateerd, zijn hiervan op de hoogte gebracht. Via deze weg willen we u vragen om uw
kind/ pupil, zo nu en dan te controleren op luis. Als u luis bij u kind/ pupil constateert, wilt u dit dan
doorgeven aan de mentor? Als u advies nodig heeft over het behandelen van luis, kunt u contact
opnemen met mevr. S. Bos, mevr. M. Castelein, mevr. S. Roodenburg en mevr. R. Nieborg. Na de
kerstvakantie zullen we opnieuw alle leerlingen controleren op luis. We hopen, door samen op te letten,
de luis onder controle te houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Vakanties / vrije dagen / activiteiten:
 De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 20 december. De viering wordt gehouden in de
Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.
 De kerstmaaltijd met leerlingen en personeel zal op vrijdag 21 december plaatsvinden.
 Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
 Studiedag personeel: maandag 7 januari 2019 – er zijn dan geen lessen.
 Open Dagen 2019 voor nieuwe leerlingen, hun ouders/ verzorgers en belangstellenden: vrijdag
18 januari (18.00-21.00 uur) en zaterdag 19 januari (10.00-13.00 uur).
 De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 5 februari 2019 vanaf 13.00 uur. De
presentaties worden gegeven door de leerlingen en zijn bedoeld voor ouders en mentoren.
De lessen vervallen dan vanaf 12.05 uur.
 Studiedag personeel: maandag 25 februari 2019 – er zijn dan geen lessen.
 Spreekavond overige docenten n.a.v. de IOP bespreking : ma. 4 maart 2019 (vanaf 18.00 uur).

 Medezeggenschapsraad
Het schooljaar is alweer even van start, dus wij als MR van De Bolster ook.
Tijdens de vergaderingen zullen door het schooljaar heen verschillende onderwerpen worden besproken.
Mededelingen vanuit de ouders, personeel en directie en zaken als begroting, vakantierooster en
nascholingsplan, die de MR vanwege haar wettelijke taakstelling moet bespreken.
Soms wordt aan de MR alleen advies gevraagd, in andere gevallen gaat het nadrukkelijk om instemming.
Via deze Nieuwsbrief of anderszins zullen we u op de hoogte houden van hetgeen er dit jaar aan de orde
komt, of is gekomen.
De bezetting van de Medezeggenschapsraad is in het schooljaar 2018-2019 als volgt:
Vertegenwoordigers ouders:
Mevr. D. Slenema
Mevr. A. Bootsma
Mevr. E. Streutker
Vertegenwoordigers personeel:
Dhr. S. Hooglander
Dhr. J. Jansen (secretaris)
Dhr. H. Vellinga (voorzitter)
Mocht u ideeën of vragen hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met
De Bolster of mailen naar: MR@de-bolster.nl
Met vriendelijke groet, Hugo Vellinga (voorzitter)
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 Mededelingen van de Administratie:
Ouderbijdrage 2018-2019
In november worden de brieven verzonden met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
Desgewenst is contant betalen aan de balie van de administratie ook mogelijk.
Mocht u een brief hebben ontvangen van de Gemeente Groningen over Tegemoetkoming Ouderbijdrage
Schoolfonds, wilt u deze dan vóór 3 november 2018 (laten) inleveren bij de administratie van de school.
Wijzigingen gegevens
Wilt u zo vriendelijk zijn om een nieuw adres, een nieuw telefoonnummer, een andere huisarts of iedere
andere wijziging meteen door te geven aan de administratie (050-5250110). Alleen dan zijn wij in staat
om de leerlingengegevens zo actueel mogelijk te houden.
Geld lenen voor vervoer
Het is niet gebruikelijk dat leerlingen geld komen lenen bij de administratie voor de bus of trein. Indien
dit écht noodzakelijk is, kan er een uitzondering worden gemaakt. Helaas is te vaak gebleken dat het
verschuldigde bedrag niet wordt terugbetaald. Wilt u, indien dit het geval is, er op toezien dat uw
zoon/dochter het geld zo spoedig mogelijk meeneemt naar school ?
Alvast hartelijk dank.
Mevr. H. Berends
Mevr. H. Koerts

De volgende Nieuwsbrief zal in januari 2019 verschijnen.
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