Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van alle leerlingen van De Bolster

Groningen, 13 april 2022
Onderwerp: bijzondere dagen na de meivakantie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief zal de maand mei iets anders verlopen dan
voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door twee zaken. De stichting waar De Bolster deel van uit
maakt bestaat dit schooljaar 25 jaar. Daar willen we graag aandacht aan besteden in de maand mei.
Daarnaast wordt in de meivakantie het ICT-systeem van De Bolster compleet vernieuwd (zowel de
hardware als ook veel van de software). De leer- en werkomgeving wordt opnieuw ingericht,
waardoor er meer mogelijkheden voor leerlingen en personeel ontstaan. We willen de herstart van
dit geheel secuur uitvoeren.
Bovenstaande betekent het volgende voor onze leerlingen:
Maandag 9 mei:
opstart nieuwe ICT-systeem met alle personeelsleden
Klas 1, 2, 3 en Voorportaal geen lessen
Stages gaan gewoon door
Donderdag 12 mei:
Jubileum dag voor alle SCSOG medewerkers
Alle leerlingen geen les
Eventuele stages gaan gewoon door
Vrijdag 13 mei:
Jubileum dag voor alle leerlingen van klas 1, 2 en 3
Klas 1, 2 en 3 aangepast rooster i.v.m. activiteiten (info volgt)
Stages gaan gewoon door
Tenslotte wil ik de hoop uitspreken dat het ziekteverzuim in mei terug is op een normaal niveau. In
de afgelopen zes weken hebben we te maken gehad met extreem veel ziekte. Zowel onder de
leerlingen als onder het personeel is het ziekteverzuim nog nooit zo hoog geweest. Er zijn dagen
geweest dat 1/3e deel van het personeel en van de leerlingen ziek was. Dit heeft voornamelijk te
maken met het coronavirus, dat na het wegvallen van de maatregelen ongehinderd om zich heen
heeft kunnen grijpen. Het is in de afgelopen tijd daardoor onmogelijk geweest om het rooster
sluitend te krijgen, uiteraard tot mijn grote ongenoegen!
Wanneer het lukt om het ziekteverzuim terug te krijgen op een normaal niveau kunnen we alle
lessen op het lesrooster weer realiseren zoals u dat van ons gewend was. Tot die tijd vragen we om
uw begrip.
Vertrouwende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
J.C. Kullberg
directeur

