Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

31e jaargang
13 juni 2022

Editie Stage en Voorportaal

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
Het jaar vliegt om. De leerlingen zijn druk met de voorbereidingen voor de examens, want binnen twee
weken zitten we daar midden in. Daarna worden de praktijklokalen opgeruimd samen met de leerlingen.
Dan volgt de sport en spel week, waarop de week met de certificatenuitreikingen volgt. En dan is het
zomervakantie. Dan zit het schooljaar 2021-2022 er al weer op.
We hebben ook dit schooljaar last gehad van corona. Tot de kerstvakantie was het betrekkelijk rustig,
hoewel het wel heel jammer was dat de week voor de kerstvakantie vrij gegeven moest worden.
Daardoor vielen ons kerstdiner en de kerstviering in de Immanuelkerk ook dit jaar in het water.
Vervolgens waren er geen Open Dagen, met als gevolg dat ik alle belangstellende leerlingen en hun
ouders individueel heb mogen rondleiden. Dat was een tijdrovende, maar wel erg leuke klus om te doen.
Mooi om steeds weer de verwondering te zien bij onze bezoekers over hoe goed en zelfstandig de
leerlingen van De Bolster kunnen werken.
En toen in februari de corona-maatregelen landelijk werden versoepeld, barstte corona op De Bolster in
alle hevigheid los. Er zijn weken geweest dat meer dan 10 personeelsleden ziek waren. En we hebben
zelfs twee weken gehad waarbij 30% van de leerlingen ziek thuis zat. Dat is een periode die ik als erg
naar ervaren heb. Het was erg lastig om te moeten accepteren dat we onze leerlingen niet de regelmaat
konden bieden die voor hen zo belangrijk is.
Gelukkig was er na de meivakantie vrijwel geen ziekteverzuim onder de leerlingen en het personeel. De
lessen konden weer vrijwel ongestoord gegeven worden en ook bleek het weer mogelijk om een aantal
leuke dingen te doen, zoals de jubileumdag, de schoolreisjes en het schoolfeest.
We verwachten dan ook dat we het schooljaar allemaal in goede gezondheid kunnen afronden. Daarbij
bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de diploma-/ certificatenuitreiking. Dit jaar weer in de
Immanuelkerk! Daar willen we de mooie prestaties van onze leerlingen vieren.
De komende weken is er dus nog heel wat te doen. Ik wil u daarom vragen het overzicht ‘ vakanties /
vrije dagen/ activiteiten’ goed te bestuderen, zodat uw kind niet onnodig verschijnt op De Bolster. Over
deze bijzondere activiteiten ontvangt u tevens een aparte mail, met daarin de specifieke tijden.
Ik wens u mooie weken en daarna een heerlijke zomervakantie.
J.C. Kullberg (directeur)

De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512

pagina

1

➢

Activiteiten en laatste les-/stagedag:

IOP gesprekken:
- Deze zijn op afspraak met de mentor, uitnodiging volgt.
Schoolverlaters:
- De laatste lesdag op De Bolster is donderdag 16 juni
- De laatste lesdag op het Voorportaal is woensdag 22 juni
- Vrijdag 8 juli is voor alle stageleerlingen de laatste stagedag
- Afscheid schoolverlaters woensdag 13 juli van 16.00 uur - 18.00 uur (uitnodiging volgt)
Schoolverlaters verzamelen om 15.30 eerst op De Bolster uur, info volgt
Overige stageleerlingen:
- De laatste lesdag is donderdag 30 juni
- Vrijdag 8 juli is voor alle stageleerlingen de laatste stagedag

De volgende Nieuwsbrief zal in juli 2022 verschijnen

De Bolster
Multatulistraat 91 9721 NH Groningen
Tel. (050) 5250110
Fax (050) 5258512

pagina

2

