Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

29e jaargang
6 februari 2020

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:
 Straatcultuur
Wanneer een kind opgroeit, wordt het beïnvloed door allerlei mensen en gebeurtenissen. In eerste
instantie hebt u als ouders alle invloed, maar al vlot gaan anderen ook een rol spelen. Ik kan mij nog
goed herinneren dat onze oudste zoon op tweejarige leeftijd naar de peuterspeelzaal ging en met allerlei
woorden thuiskwam die wij hem niet geleerd hadden. Daarna volgde de basisschool en het voortgezet
onderwijs met een heel stel leerkrachten, die ieder voor zich invloed uitoefende op de opvoeding van
onze zoon. Natuurlijk met de beste bedoelingen.
Voor pubers komt daar nog een belangrijke beïnvloeding bij, namelijk de jongeren om hen heen. Een
puber lijkt het oordeel van zijn vrienden over zijn gedrag vaak belangrijker te vinden dan dat van zijn
ouders. Daardoor kan het gedrag van jouw kind ingrijpend veranderen, zeker op die momenten wanneer
je als ouder niet in de buurt bent.
Sommige leerlingen van De Bolster brengen een groot deel van hun vrije tijd door met vrienden op
straat. Daar is niets mis mee, zolang het gedrag van de groep oké is. De laatste tijd zijn er in de media
echter steeds vaker berichten over jongeren die zich op straat slecht gedragen. Deze berichten komen uit
het hele land, maar ook hier uit Groningen. Er zijn berichten over bedreigingen, diefstallen en
geweldplegingen. Daarbij komt ook regelmatig naar voren dat jongeren een mes bij zich hebben ‘ter
verdediging’. Helaas is het al een aantal keren voorgekomen dat een jongere een ander met zo’n mes
ernstig verwond. Recent nog in Drachten.
Het gevaar bestaat dat zulke jongeren deze straatcultuur meenemen naar de school. De Bolster wil een
gezonde en veilige school zijn voor alle leerlingen en personeelsleden, vandaar dat in de schoolregels
staat:

Neem je een mes mee naar school (of enig ander wapen), dan wordt je direct geschorst.
Mogelijk vindt daarna zelfs verwijdering van De Bolster plaats.
Uiteraard nemen we wanneer dit uw kind betreft direct contact met u op als ouder. Wij vinden het
namelijk heel belangrijk in de opvoeding van uw kind samen op te trekken, zeker wanneer het over dit
soort zaken gaat.
Geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind met een mes over straat gaat of betrokken raakt bij de
straatcultuur waar het hierboven over gaat. De enige manier om dat te voorkomen is goed in de gaten
houden wat uw kind doet in zijn/haar vrije tijd en daar regelmatig over in gesprek gaan. Soms is het voor
onze leerlingen lastig te onderscheiden wat wel kan en wat erg onverstandig is. Wij willen daar graag,
samen met u, een heldere gids in zijn. We rekenen op uw medewerking.
J.C.Kullberg
directeur
De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512

pagina

1

 Winterfair: een daverend succes
Op 6 december vond op De Bolster voor het eerst een Winterfair plaats, waarvan de opbrengst naar de
Cliniclowns is gegaan. In de voorgaande weken hebben de leerlingen met hun mentoren allerlei
activiteiten voorbereid. Op de middag/avond zelf waren er spelletjes te doen, werd er van alles verkocht,
was er een rommelmarkt en dergelijke. We waren blij verrast met het enorme aantal bezoekers. Het was
erg gezellig en bracht een geweldig bedrag op. De Winterfair bracht uiteindelijk € 3281,70 op voor de
cliniclowns! Dat maakte het feest compleet.

-



Vakanties / vrije dagen/ activiteiten:
Bowlingwedstrijden: 10 t/m 14 februari 2020
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 2020
Spreekavond overige docenten n.a.v. de IOP bespreking: maandagavond 2 maart 2020
(vanaf 18.30 uur).
7 maart reünie voor alle oud-leerlingen van De Bolster vanaf 14.00 uur (opgave via de website)
Goede Vrijdag/Pasen: 10 t/m 13 april 2020
Nascholing Bedrijfshulpverlening personeel: wo. 15 april 2020 (’s middags aangepast rooster)
Meivakantie: 25 april t/m 10 mei 2020
Schoolfeest: vr. 15 mei 2020 (’s avonds)
Activiteitendag klassen 1 t/m 3 : di. 19 mei 2020
Personeelsdag: wo. 20 mei 2020 – geen les
Hemelvaartweekend : 21 t/m 24 mei 2020
Activiteitendag stageklassen: do. 28 mei 2020
Pinksterweekend : 30 mei t/m 1 juni 2020
De Medezeggenschapsraad

In de MR zitten drie ouders/verzorgers van leerlingen van De Bolster en drie werknemers van De Bolster.
Samen bespreken wij ongeveer één keer per twee maanden zaken/ documenten betreffende het
schoolbeleid. Na het afsluiten van een 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 2018 en de begroting van 2020-2025 een positief advies kunnen geven.
Daarnaast zijn de vaste agendapunten: mededelingen personeel, mededelingen directie en mededelingen
oudergeleding aan bod gekomen.
Mocht u vragen of ideeën hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd met een van onze personeelsvertegenwoordigers contact opnemen via het telefoonnummer van De Bolster: 050-5250110.
Samenstelling MR
Vertegenwoordigers ouders:

Vertegenwoordigers personeel:

Mevr. D. Slenema
Mevr. A. Nienhuis
Mevr. S. Ybema

Dhr. J. Jansens (voorzitter)
Dhr. S. Hooglander (secretaris)
Mevr. H. Brinksma

Jasper Jansens (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, dan graag het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken 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.
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Absenties
Bij kort verzuim (bijv. enkele uren of een dagdeel) of 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
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.
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 2020 verschijnen
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