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Christelijke School voor Praktijkonderwijs                      31e jaargang 
  Groningen      29 oktober 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: 
 
 Een goede start 
In de periode voor de herfstvakantie is, met het verdwijnen van de mondkapjes, ons onderwijsproces 
weer een stuk normaler geworden. Dat is heel prettig. Nog regelmatig denk ik wanneer ik mijn kamer 
uitloop: “Ho, waar is mijn mondkapje!”. En dan geniet ik er weer van dat het niet meer hoeft. Nu maar 
hopen dat dit zo blijft. 
We hebben een aantal nieuwe personeelsleden aan kunnen nemen die ons de komende tijd helpen om 
de achterstanden bij onze leerlingen weg te werken. Die achterstanden zie je vooral bij de vaardigheden, 
het praktische handelen dus. Daarvoor zijn extra handen voor de klas nodig en vandaar dat er nu 
regelmatig twee personeelsleden in een klaslokaal te vinden zijn.  
Ook zijn er heel wat mensen met extra coronakilo’s. Vandaar dat we extra inzetten op gezond gedrag 
(eten, sporten, enz). Binnenkort kunnen we onder schooltijd fruit uitdelen aan alle leerlingen. Dit fruit 
wordt beschikbaar gesteld door de Europese Unie. In november hopen we een aftrap te kunnen doen 
tijdens onze gezondheidsweek. 
De overheid heeft een flink bedrag beschikbaar gesteld om de gevolgen van Corona zo goed mogelijk te 
bestrijden. Vandaar dat we besloten hebben dit schooljaar geen ouderbijdrage te vragen van de ouders. 
Ook voor het volgende schooljaar heeft de overheid geld toegezegd. We gaan er van uit dat dit 
voldoende is om ook volgend schooljaar de ouderbijdrage niet te incasseren.  
 

 
 Squid Game PAS OP 
Op Netflix is op dit moment een serie te zien die jongeren door het hele land inspireert om een raar 
spelletje te spelen. Deze serie heet Squid Game. In de serie spelen volwassenen een eenvoudig 
kinderspel, waarbij de verliezer het met de dood moet bekopen. Onsmakelijk en gevaarlijk voor jongeren 
om naar te kijken. Door het hele land is onder leerlingen van de basisschool en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs een nieuwe rage ontstaan. Je doet een simpel kinderspel en de verliezer wordt door 
de anderen te grazen genomen. Onsmakelijk en gevaarlijk. 
Gelukkig heeft het nog niet plaatsgevonden op onze school, maar we hebben met alle leerlingen hierover 
gesproken. We hebben uitgelegd hoe oneerlijk dit is en wat de gevaren zijn. We hebben in alle klassen 
meegedeeld dat diegene die onder schooltijd dit spel probeert te spelen schorsing boven het hoofd 
hangt. We willen dat alle leerlingen veilig en met plezier naar school kunnen en zullen dit soort spelletjes 
dan ook niet accepteren. 
 
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. 
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 Vakanties / vrije dagen / activiteiten:  

 De voorbereidingen voor onze Kerstfair op 9 december zijn in volle gang. Of alles door kan gaan 
i.v.m. corona is nog onduidelijk, maar we blijven positief! Zodra er meer bekend is, volgt er meer 
informatie. 

 De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 23 december. De viering wordt gehouden in de 
Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.  

 De kerstmaaltijd met leerlingen en personeel zal op vrijdag 24 december plaatsvinden. De leerlingen 

zijn daarna vrij. 
 Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022. 
 Studiedag personeel: maandag 10 januari 2022 – er zijn dan geen lessen. 
 De Open Dagen 2022 voor nieuwe leerlingen, hun ouders/ verzorgers en belangstellenden zijn op 

vrijdag 21 januari (18.00-21.00 uur) en zaterdag 22 januari (10.00-13.00 uur).  
 De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 1 februari 2022 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. 

 De spreekavond voor de overige docenten is op maandag 7 februari 2022. 
 De Voorjaarsvakantie is van 19 t/m 27 februari 2022. 
 
 Medezeggenschapsraad 
De start van het schooljaar was dit schooljaar gelukkig weer als vanouds. Dit geldt ook voor de start van 
de MR. We hebben weer in levenden lijve met elkaar kunnen vergaderen.  
Als MR denken we mee over het beleid van De Bolster. We hebben de afgelopen schooljaren, sinds de 
uitbraak van het Coronavirus, dan ook al meerdere malen met de directie van gedachten gewisseld over 
de (Corona)maatregelen op De Bolster. Op dit moment hebben we het over het extra geld vanuit de 
overheid (NPO-gelden) en wat de plannen zijn om dit goed in te zetten.  
Naast Coronamaatregelen en de NPO-gelden 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 2021-2022 als volgt:  
 
Vertegenwoordigers ouders:  
Mevr. T. Klarenbeek  
Mevr. A. Nienhuis  
Mevr. S. Ybema  
   
Vertegenwoordigers personeel:  
Mevr. H. Brinksma  
Dhr. S. Hooglander (secretaris)  
Dhr. R. Hulsebos (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, Rolf Hulsebos (voorzitter) 

 

 Mededelingen van de Administratie: 
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 2022 verschijnen.  
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