Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

30e jaargang
30 oktober 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:
➢ Gewoon blijven in rare tijden
En dat zijn het: rare tijden. We dachten voor de zomervakantie dat we misschien het gekste stuk wel
gehad hadden. Sommigen hadden het zelfs over (alsnog) op schoolreis met de leerlingen. Maar vanaf
september ging het al snel minder goed. Ondertussen zitten we helaas in de tweede golf en op het
moment dat ik dit schrijf zijn we in afwachting van de volgende persconferentie. Die zal ons misschien
nog strengere maatregelen brengen. Hoe kan je daar nu het beste mee omgaan?
Op De Bolster kiezen we er voor om zo veel mogelijk het ‘gewone’ door te laten gaan. We houden ons
aan de voorschriften, maar we laten ons leven er niet door bepalen. We zullen er dan ook alles aan doen
om de school open te houden, zodat onze leerlingen een zo gewoon mogelijk schooltijd hebben. Daarvan
zijn de belangrijkste onderdelen: les krijgen in een vast ritme, je vrienden en klasgenoten ontmoeten,
door de medewerkers geholpen worden wanneer het allemaal niet helemaal makkelijk gaat en vooral veel
plezier hebben met elkaar.
En dat laatste lukt gelukkig best wel goed. Je kunt je verzetten tegen de maatregelen, maar als je je daar
gewoon aan houdt, blijkt er voldoende ruimte te zijn om samen verder te gaan met je dagelijks leven.
Dat is de reden dat we de belangrijkste regels zo simpel mogelijk proberen te houden.
• Houd zo veel mogelijk afstand. Voor de leerlingen is een armlengte voldoende (dus niet knuffelen
of stoeien).
• Wees hygiënisch (handen wassen, werkplek schoon houden, e.d.).
• Houd je aan de looprichtingen in de gebouwen.
• Draag in de gebouwen een mondkapje.
Bijzonder bij die laatste (nieuwste regel) is dat de leerlingen zelf daar een heel handige manier hebben
bedacht om het te onthouden: mondkapje op zodra je binnen loopt. Ga je zitten, dan mag hij af. Simpel,
maar wel helemaal juist.
Kijk dat vind ik nou fantastisch. Die houding van niet zeuren, gewoon doen, dan heb je er de minste last
van. Natuurlijk vind niemand de extra regels leuk, maar het is de kunst om ze te hanteren en ze niet je
leven te laten bepalen.
Daarom ben ik trots op de leerlingen en medewerkers van De Bolster. Het geeft vertrouwen in de
toekomst wanneer je ziet hoe veerkrachtig iedereen zich aanpast en vrolijk verder gaat met datgene
waarom het werkelijk gaat in het leven.
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Ook in de komende tijd zullen we ons moeten aanpassen. Zo zal het kerstfeest niet gevierd worden in de
Imanuelkerk en zal ook onze jaarlijkse kerstmaaltijd in de kantine met alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en
3 niet doorgaan zoals we dat al jaren doen. Maar er wordt al heel creatief gewerkt aan een goed
alternatief. Ik heb ondertussen geleerd dat dingen anders zullen gaan, maar zeker niet minder. Het
zoeken naar de mogelijkheden en het vinden van een goede alternatief geeft steeds weer energie.
Ik denk dat dat de les is die 2020 ons tot nu toe geleerd heeft. Het gaat niet om de tegenslagen die je op
je pad zult tegenkomen, maar het gaat om hoe je er mee omgaat. Laat je jouw leven er door bepalen of
pas je je aan en maak je er toch weer iets moois van. De leerlingen en de medewerkers van De Bolster
blijken daarin heel inspirerend te zijn.
J.C. Kullberg (directeur)
➢ 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, hiervoor kun je geschorst worden. Ook het vuurwerk dat het hele jaar door
te koop is (categorie 1) valt hieronder.

➢
•
•
•
•
•
•
•

Vakanties / vrije dagen / activiteiten:
Maandag 9 november zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.05 uur. Die middag vergadert een groot deel
van de docenten, waardoor de keuzecursus niet door kan gaan.
De kerstviering die jaarlijks gehouden wordt in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein,
zal dit jaar helaas geen doorgang vinden i.v.m. de Corona maatregelen.
Op vrijdag 18 december zal in de groep/klas de kerstviering plaatsvinden in aangepaste vorm.
De leerlingen zijn dan om 1200 uur vrij.
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021.
Studiedag personeel: maandag 4 januari 2021 – er zijn dan geen lessen.
Open Dagen 2021 voor nieuwe leerlingen, hun ouders / verzorgers en belangstellenden zullen
waarschijnlijk anders gaan verlopen dan we gewend zijn. Nadere informatie kunt u t.z.t. vinden op de
website.
De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 2 februari 2021 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.

➢ Medezeggenschapsraad
De start van het schooljaar was door het Coronavirus anders dan andere jaren. Dit geldt ook voor
de MR.
Als MR denken we mee over het beleid van De Bolster. We hebben sinds de uitbraak van het Coronavirus
dan ook al meerdere malen met de directie van gedachten gewisseld over de (Corona)maatregelen op De
Bolster.
Naast de Coronamaatregelen zullen tijdens de vergaderingen 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 2020-2021 als volgt:
Vertegenwoordigers ouders:
Mevr. A. Nienhuis
Mevr. M. Lindeboom
Mevr. S. Ybema
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Vertegenwoordigers personeel:
Mevr. H. Brinksma
Dhr. S. Hooglander (secretaris)
Dhr. J. Jansens (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: info@de-bolster.nl onder vermelding van MR.
Met vriendelijke groet, Jasper Jansens (voorzitter)
➢

Mededelingen van de Administratie:

Ouderbijdrage 2020-2021
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 10 november 2020 (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.
Alvast hartelijk dank.
Mevr. H. Berends
Mevr. H. Koerts

De volgende Nieuwsbrief zal in januari 2021 verschijnen.
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