Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen van De Bolster
Groningen 7 juli 2020
Betreft: Start schooljaar 2020-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het afgelopen schooljaar heeft de Corona pandemie flink wat roet in het eten gegooid. Het onderwijs moest in
korte tijd totaal anders ingericht worden en ook onze jubileumactiviteiten konden grotendeels niet doorgaan. Ik
ben trots op de wijze waarop u, leerlingen en personeel daarmee zijn omgegaan.
Gelukkig ziet het er naar uit dat we na de zomervakantie weer met een normaal rooster mogen beginnen, hoewel
de hygiëne maatregelen en de anderhalve meter afstand tijdens de les tot de docenten nog wel zoveel mogelijk
gehanteerd moet worden. Omdat niemand precies weet hoe we er voor staan in augustus starten we het nieuwe
schooljaar met twee introductieweken. Gedurende die weken besteden we aandacht aan groepsvorming en de
opstart van het onderwijsprogramma. Tevens geeft ons dit de ruimte om in te spelen op de dan geldende coronamaatregelen. We kiezen dus voor een geleidelijke start, waarbij we verwachten dat daarna het normale rooster
gehanteerd kan gaan worden.
In deze brief willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste zaken rondom de start van het schooljaar.
Op de eerste schooldag wordt aan alle leerlingen de schoolgids uitgedeeld, met daarin de informatie voor een
gewoon schooljaar.
Mocht het, in verband met de corona pandemie, noodzakelijk zijn af te wijken van de in deze brief gegeven
informatie, dan ziet u dit op onze website.
In de bijlage treft u het rooster aan voor uw kind gedurende de eerste twee weken (de introductieweken). Tijdens
de eerste schooldag krijgt uw kind het reguliere lesrooster uitgedeeld.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet, namens het team van De Bolster
J.C. Kullberg
Directeur
Start schooljaar:
Maandag
17
augustus
studiedag personeel Alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 18 t/m donderdag 27 augustus
Alle leerling klas 1 t/m 3 introductie-activiteiten (zie rooster
bijlage). Stage leerlingen ontvangen een aparte brief waarin
vrijdag

28

augustus

Ouderavonden start schooljaar:
Ouderavond klas 1
31 augustus
Ouderavond klas 2
7 september
Ouderavond klas 3
14 september
Ouderavond stageklas 21 september

staat hoe zij gaan starten.

Gronings ontzet
19.30
19.30
19.30
19.30

Alle leerlingen zijn vrij

uur
uur
uur
uur

Lestijden
1e lesuur
2e lesuur

08.30 – 09.20 uur
09.20 – 10.10 uur

Vakanties schooljaar 2020-2021
Start schooljaar
ma 17 augustus (zie hierboven)
Gronings ontzet
vr 28 augustus (vrije dag)
Herfstvakantie
za 10 oktober t/m zo 18 oktober
Kerstvakantie
za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
za 20 februari t/m zo 28 februari
Goede Vrijdag/Pasen vr 2 april t/m ma 5 april
Meivakantie
za 1 mei t/m wo 16 mei (incl. hemelvaartvakantie)
Pinksteren
za 22 mei t/m ma 24 mei
Zomervakantie
za 10 juli t/m zo 22 augustus

pauze

10.10 – 10.25 uur

3e lesuur
4e lesuur

10.25 – 11.15 uur
11.15 – 12.05 uur

broodje eten
pauze

12.05 – 12.15 uur
12.15 – 12.35 uur

5e lesuur
6e lesuur

12.35 – 13.25 uur
13.25 – 14.15 uur

NB: Tijdens het schooljaar worden nog enkele zogenaamde roostervrije
dagen gepland t.b.v. studiedagen. Hiermee is bij de vaststelling van het
aantal vakantiedagen al rekening gehouden. Nadere mededelingen
hierover volgen in de loop van het schooljaar.

pauze

14.15 – 14.30 uur

7e lesuur
8e lesuur

14.30 – 15.20 uur
15.20 – 16.10 uur
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Voor het schooljaar 2020-2021 geldt:
Verzuim van lessen wegens ziekte
Als een leerling ziek is, verwachten we dat u de school telefonisch informeert tussen 8.15 en 9.15 uur. Dit geldt
ook voor leerlingen die op stage zijn. Een leerling die tijdens de lessen zo ziek wordt dat hij/zij naar huis moet, is
verplicht zich te melden bij de administratie.
Ouderbijdrage
Van de ouders/verzorgers van onze leerlingen vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten die door de
school gemaakt worden, maar waar geen rijksvergoeding tegenover staat. Activiteitendagen, evenementen,
excursies, sportdagen, sinterklaas en kerstviering worden hieruit betaald. Voor het cursusjaar 2020-2021 bedraagt
de vrijwillige ouderbijdrage voor de klassen 1 t/m 3 € 50,- . Omdat er voor de stageklassen minder activiteiten van
toepassing zijn, geldt voor deze leerlingen een ouderbijdrage van € 25,00. U ontvangt hierover in november een
brief met nadere informatie.
Schoolbenodigdheden
Iedere leerling dient in het bezit te zijn van:
• een etui
• balpennen, potlood, liniaal, gum, puntenslijper
• markeerstift (voor vakrichting Handel & Economie)
• goede schooltas
• een kleine koptelefoon (“oortjes”)
Kleding bewegingsonderwijs
• een sportbroek en t-shirt
• sportschoenen (LET OP: niet met zwarte zolen), deze zijn verplicht in verband met hygiënevoorschriften
• eventueel een badhanddoek, want na elke gymles kan er gedoucht worden.
Werkkleding voor de praktijklessen
Klas 1:
• kookschort (aanschaf via school! €12,50)
• dichte schoenen
Klas 2:
• schort facilitaire dienstverlening (aanschaf via school. €22,50. In de periode augustus t/m december kan
voor €5,00 een schort worden gehuurd)
• overall
• veiligheidsschoenen
• kookschort (aanschaf via school! €12,50)
Klas 3 en hoger:
• veiligheidsschoenen
• kookschort (aanschaf via school! €12,50)
Plus per vakrichting:
• Techniek: overall
• Groen: overall
• Zorg & Welzijn: schort facilitaire dienstverlening (aanschaf via school! €22,50)

NB: Het dragen van bovengenoemde werkkleding is verplicht in verband met hygiëne (HACCP) en veiligheid
(Arbowet).

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van onze leerlingen door de mentoren van de
verschillende klassen uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin specifieke informatie over het leerjaar wordt
verstrekt en waar ook gelegenheid is voor het stellen van vragen over de gang van zaken en het onderwijs (data:
zie bladzijde 1)
Afspraken maken
Voor een goede communicatie is het van belang, dat ouders en verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om
afspraken te maken met docenten of andere medewerkers van de school. Voor het maken van een afspraak met
een docent en/of een onderwijsassistent verzoeken wij u te bellen buiten de lestijden (tussen 8.15 en 16.30 uur).
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de schoolgids en onze website (www.de-bolster.nl).
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