
 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

Groningen, 15 december 2020  

 

Onderwerp: tijdelijke sluiting De Bolster 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de scholen voorlopig gesloten worden. In verband 

daarmee is De Bolster vanaf morgen ook gesloten. In deze brief willen wij duidelijk maken 

wat dit betekent voor u en uw kind. Uw kind krijgt deze brief vandaag mee en u ontvangt de 

brief via de mail. Mocht u geen e-mail van ons ontvangen, neem dan zelf contact op met de 

mentor van uw kind. 

 

In de toespraak van dhr. Rutte kwam naar voren dat praktijklessen in het VMBO/MBO en het 

praktijkonderwijs/VSO wel door mogen gaan. De komende dagen zal op landelijk niveau 

overlegd worden hoe we daarmee om zullen gaan. Wanneer we besloten hebben wat dit 

voor uw kind betekent laten wij u dit via de mail weten. 

 

Thuisonderwijs 

We starten direct na de kerstvakantie met thuisonderwijs. De rest van deze week wordt 

ingezet om dit voor te bereiden. Uw kind krijgt bij de start na de vakantie online opdrachten 

voor school en de mentor onderhoudt telefonisch contact met u. Ter voorbereiding zal de 

mentor nog deze week telefonisch contact met u opnemen. We hebben in het voorjaar al 

ervaring opgedaan met het verzorgen van thuisonderwijs en die willen we nu inzetten.  

 

Stage 

Nu er geen onderwijs op school verzorgd wordt, stoppen in de stageklassen in principe ook 

alle stages. In bijzondere gevallen kan er voor gekozen worden om een stage wel door te 

laten gaan. Dit kan alleen wanneer alle vier de betrokken partijen (stagedocent, stagebedrijf, 

ouders, leerling) vinden dat dit verantwoord en noodzakelijk is kan. De mentoren van de 

stage leerlingen zullen hierover contact opnemen. De Bolster is verantwoordelijk voor de 

veiligheid van haar leerlingen en we zullen bij het verlenen van toestemming zeer 

terughoudend zijn, gezien de lockdown. 

 

Contact via de mail 

Er zal regelmatig contact zijn met u en uw kind. Daartoe is het handig het e-mailadres van 

de mentor van uw kind bij de hand te hebben. Hieronder staan de e-mailadressen. 

 

Klas Roepnaam Tussenv Achternaam E-mail 

1a Dhr.   Postema hpostema@de-bolster.nl 

1a Mevr.   Kooiman jkooiman@de-bolster.nl 

1b Mevr. de Wit lwit@de-bolster.nl 

1c Dhr.   Hulsebos rhulsebos@de-bolster.nl 

1d Mevr.   Nieborg rnieborg@de-bolster.nl 

1d Dhr.   Pool gpool@de-bolster.nl 

2a Mevr.   Bouwsema mbouwsema@de-bolster.nl 

2a Mevr.   Kamminga ckamminga@de-bolster.nl 

2b Mevr.   Algera algera@de-bolster.nl 

2b Dhr.   Rijzinga irijzinga@de-bolster.nl 



 

2c Mevr.   Bos sbos@de-bolster.nl 

2d Mevr. de Vries dvries@de-bolster.nl 

2d Mevr.   Lever ilever@de-bolster.nl 

2e Dhr.   Reitsma kreitsma@de-bolster.nl 

2e Dhr.   Boneschansker eboneschansker@de-bolster.nl 

3gr Dhr.   Straat hstraat@de-bolster.nl 

3gr Dhr.   Jansens jjansens@de-bolster.nl 

3he Mevr.   Brinksma hbrinksma@de-bolster.nl 

3he Dhr. de Leeuw aleeuw@de-bolster.nl 

3t1 Dhr.   Hooglander shooglander@de-bolster.nl 

3t1 Mevr.  Bakker vbakker@de-bolster.nl 

3t2 Mevr.   Roodenburg sroodenburg@de-bolster.nl 

3t2 Dhr.   Bakker dbakker@de-bolster.nl 

3zw Mevr.   Criens acriens@de-bolster.nl 

3zw Mevr.   Timmer ftimmer@de-bolster.nl 

Stage Mevr.  Grooten ggrooten@de-bolster.nl 

Stage Mevr.  Castelein mcastelein@de-bolster.nl 

Stage Mevr.  Perreau fperreau@de-bolster.nl 

Stage Mevr.  Bous rbous@de-bolster.nl 

Stage Mevr. van den Bout jbout@de-bolster.nl 

Stage Dhr.  Bos jbos@de-bolster.nl 

Stage Dhr.  Vellinga hvellinga@de-bolster.nl 

 

Noodopvang leerlingen 

In principe is De Bolster gesloten. Er is door de overheid een uitzondering gemaakt voor de 

kinderen van ouders en verzorgers die beide werken in cruciale beroepen. Dit zijn beroepen 

die noodzakelijk zijn om de samenleving te laten draaien (zie lijst cruciale beroepen in de 

bijlage). Wanneer dit voor u van toepassing is en u genoodzaakt bent gebruik te maken van 

deze regeling, verzoeken wij u deze week contact op te nemen met de mentor. 

 

Tot slot 

We hopen vanaf 18 januari 2021 weer regulier onderwijs te kunnen bieden.  

Voor vragen kunt u de komende tijd via de mail terecht bij de mentor. De school is op 

werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur (uiteraard niet gedurende de 

kerstvakantie). Mochten er tussentijds veranderingen optreden dan zullen we u nader 

berichten via de mail en onze website:  www.de-bolster.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.C. Kullberg 

Directeur 

 

  



 

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak 

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te 
houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen 
gebruik maken van de opvang op school. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als 
volgt: 

• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. 

• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van 
kinderen en examens. 

• Openbaar vervoer. 

• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, 
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze 
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld 
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, en dergelijke. 

• Vervoer van afval en vuilnis. 

• Kinderopvang. 

• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 

▪ meldkamerprocessen 

▪ brandweerzorg 

▪ ambulance zorg 

▪ GHOR 

▪ crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en 
toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades). 
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