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Christelijke School voor Praktijkonderwijs    30e jaargang 

Groningen                               12 maart 2021     

 
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 

 

Samen voorzichtig uit de lockdown 

 

Deze week mochten we eindelijk weer genieten van een school vol leerlingen. Nog niet helemaal vol, 

want alles moet nog voorzichtig. Wat een feest voor leerlingen, personeel en waarschijnlijk ook voor u als 

ouders. De eerste belangrijke stap terug naar een normaal schoolleven. 

 

De regels waaraan we ons op school moeten houden zijn uitgebreid. Zo moeten nu ook leerlingen 

anderhalve meter afstand van elkaar houden. En dat blijkt knap lastig. Hoe laat je elkaar even iets 

grappigs zien op je telefoon? Of hoe maak je even stilletjes een grapje op anderhalve meter? We zien 

tientallen keren per dag hoe moeilijk het is. Ook voor ons als personeel, want een rekensom uitleggen of 

even voordoen hoe je iets moet vasthouden op anderhalve meter is knap ingewikkeld. 

 

We hebben de lokalen anders ingericht (minder meubilair, verder uit elkaar) en de looprichtingen in het 

gebouw nog duidelijker aangegeven. Daarnaast hebben we de manier waarop we pauze houden heel 

anders geregeld, zodat er minder leerlingen tegelijk pauze hebben. Al met al een hele verandering, maar 

ook nu weer zijn we er trots op hoe soepel iedereen er mee omgaat. 

 

Er heerst een hele goede stemming, want iedereen is blij om elkaar weer te zien en om weer lekker aan 

de slag te kunnen. En dit is nog maar de eerste stap! Er gaan waarschijnlijk nog heel veel versoepelingen 

komen dit voorjaar. 

 

De komende weken willen we proberen de balans op te maken. Wat is goed gegaan in de afgelopen 

maanden thuisonderwijs? Bijna alle leerlingen hebben knetterhard gewerkt aan hun thuiswerk. Daarbij 

hebben ze laten zien hoe zelfstandig ze daar in zijn. We hebben de indruk dat ze op theoretisch gebied 

(taal, rekenen, enz.) geen grote achterstanden hebben opgelopen. Maar de praktijklessen lagen helemaal 

stil. Daar zal wel flink bijgespijkerd moeten worden. We hebben al wel ideeën hoe we dat willen 

repareren, maar we willen eerst goed vaststellen wat nodig is. 

 

Dan hebben we als school ook nog een heel ander doel. Ik zeg altijd tegen de leerlingen: “Als jij later 

naast mij komt wonen wil ik wel een beetje leuke buurman of buurvrouw.” Oftewel hoe staat het met de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Veel leerlingen hebben een ‘eenzame’ periode achter de rug. Hebben ze 

daar nog last van? En als dat zo is, wat kunnen we daar dan aan doen. Ook daar hebben we al wel 

ideeën over, maar we willen eerst proberen vast te stellen waar de schoen wringt.  

 

Wanneer je iets wilt doen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren, betekent dat al snel 

leuke activiteiten waarbij samenwerking nodig is. Dat is dus eigenlijk wel iets om je op te verheugen. De 

rijksoverheid heeft al financiële steun toegezegd. Ook dat is mooi. Het zou zo maar eens een heel mooi 
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jaar kunnen worden, waarbij we langzaam los komen uit de lockdown en we als school weer die dingen 

kunnen doen waar we allemaal vrolijk van worden. 

 

Wij verheugen ons er op! 

 

J.C. Kullberg 

Directeur 

 

 40 jaar werken op De Bolster 

Op 2 januari hebben de medewerkers van De Bolster Mevr. Timmer in het zonnetje gezet. Zij was op 1 

januari 40 jaar in dienst van De Bolster. Ze werd verrast met een echte drive-through bij haar thuis. Op 

deze wijze werden de felicitaties corona-proof gebracht. TV-Noord maakt opnames en besteedde er die 

dag uitgebreid aandacht aan. 

 

Mevrouw Timmer, bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd. 

 

 
 
 Vakanties / vrije dagen/ activiteiten: 

 
- Goede Vrijdag / Pasen: 2 t/m 5 april 2021  
- Koningsdag : 27 april 2021 
- Meivakantie: 1 t/m 16 mei 2021 
- Pinksterweekend : 22 mei t/m 24 mei 2021 
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Examenuitslagen: 

 

Vanwege de Corona maatregelen werd een aantal examens, die voor de zomer gehouden zouden 

worden, uitgesteld. Inmiddels zijn er weer hele mooie resultaten behaald door de leerlingen die nu  

in de stagegroepen zitten: 

 

* 4 leerlingen zijn geslaagd voor het RAS schoonmaakexamen 

* 9 leerlingen hebben het heftruckcertificaat behaald 

* 11 leerlingen slaagden voor het VCA examen 

* 3 leerlingen zijn geslaagd voor de theorie van het NIL-examen, dit betekent dat ze hun  

   diploma Niveau 1 voor MAG-lassen hebben gehaald 

 

Geweldige prestaties, van harte gefeliciteerd allemaal !!!! 

 

 Uit: “De Wijert Nieuwsbrief”  

 

 

 

  

Nieuwsbrief Zuid  
  

 

 

  

15 januari 2021  
 

 

Ook in coronatijd gaat De Wijert Voedt door, maar dan met flitsacties. Donderdag 14 januari 

werd het eten coronaproof verzorgd. Op het menu stond onder andere lekker brood, 

kippensoep, champignonsoep, nasi, bami en tjaptjoy. Leerlingen van De Bolster hadden 

deze gerechten al in november gemaakt. Tussen 10.30 en 11.30 uur konden buurtbewoners 

hun maaltijd diepgevroren ophalen, ze hoefden het thuis alleen maar thuis op te warmen. 

“Zo kunnen we in deze omstandigheden toch nog wat doen”, zegt Ina tevreden. 

 

 

 Werkzaamheden viaduct Van Iddekingeweg 

De komende maanden zullen de werkzaamheden een nieuwe fase ingaan: “voorbereidingen verbreding 

viaduct onder de A28”. 

Voetgangers en fietsers kunnen meestal wel passeren. Overige verkeersdeelnemers zullen zo nu en dan 

met afsluitingen te maken krijgen. Voor de actuele planning van werkzaamheden kunt u terecht op: 

www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden 

We hopen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en staan in nauw contact met de uitvoerders. 

Voor leerlingen is het belangrijk om niet bij de werkterreinen te komen van de uitvoering, gezien 

het risico van machines en materialen. 

 

 De Medezeggenschapsraad   

 

In de MR zitten drie ouders/verzorgers van leerlingen van De Bolster en drie werknemers. Samen 

bespreken wij ongeveer één keer per twee maanden zaken/ documenten betreffende het 

schoolbeleid. De afgelopen tijd hebben wij ons, als MR, voornamelijk beziggehouden met het beleid van 

de school omtrent Corona. Voornamelijk de herstart van het onderwijs is hierbij uitvoerig aan bod 

geweest.  

Daarnaast hebben we de jaarlijkse zaken besproken, zoals de begroting van de school en het 

arbobeleidsplan. 

 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden


De Bolster     Multatulistraat 91    9721 NH    Groningen                                                                                   pagina 

Tel. (050) 5250110                  
   
  

4 

Mocht u vragen of ideeën hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd met een van onze personeels- 

vertegenwoordigers contact opnemen via het telefoonnummer van De Bolster: 050-5250110. 

 

Samenstelling MR 

Vertegenwoordigers ouders:                       Vertegenwoordigers personeel: 

Mevr. A. Nienhuis                                          Dhr. J. Jansens (voorzitter)  

Mevr. S. Ybema                                             Dhr. S. Hooglander (secretaris) 

Mevr. M. Lindeboom                                      Mevr. H. Brinksma 
 
Dhr. J. Jansens (voorzitter) 

  

   Mededelingen van de administratie: 

 

Ouderbijdrage 

In maart 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. 

 

Absenties 

Bij kort verzuim (bijv. enkele uren of een dagdeel) 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 2021 verschijnen 

 
 


