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Christelijke School voor Praktijkonderwijs                      32e jaargang 
  Groningen      2 november 2022    

          

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.  

 
➢ Van de directie 
De start van dit schooljaar is niet zo vlekkeloos verlopen als we allemaal gewild hadden. We worden 

geconfronteerd met een aantal langdurig zieke personeelsleden en daarnaast waren een aantal mensen 
kortdurend afwezig dankzij corona, de griep of andere fysieke klachten. Met name dit kortdurend verzuim 
geeft veel onrust. Wanneer een docent ’s morgens ontdekt dat werken onmogelijk is door fysieke 
klachten, moet de roostermaker daar in de vroege ochtend een oplossing voor zien te vinden. Die 

oplossingen zorgen altijd voor onrust, dat is vrijwel niet te voorkomen. 
 
Ook De Bolster heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van een geschikte invaller is 

vrijwel onmogelijk gebleken. Docenten willen wel op De Bolster komen werken, maar verwachten dan het 
vooruitzicht dat ze bij ons kunnen blijven. Die zekerheid kunnen we voor invalwerk niet bieden. Samen 
met de personeelsleden en ouders van de medezeggenschapsraad (MR) willen we in de komende weken 
een plan opstellen waarmee we de onrust in de school die ontstaat door ziekteverzuim zo goed mogelijk 

kunnen voorkomen. Wanneer dit plan rond is, zullen we u nader op de hoogte brengen. 
 
Gelukkig gaat er ook heel veel goed. Het lesprogramma is goed van start gegaan. Gelukkig hebben we 

ook met vrijwel alle leerlingen een mooie start kunnen maken, waarbij we extra aandacht hebben 
gegeven aan de groepsvorming binnen de klas. We vertrouwen er op dat dit in de rest van het schooljaar 
bij zal dragen aan het leerplezier en de leerresultaten van uw kind.  
 

In de maand december staat er een aantal feestelijke zaken op het programma. Naast sinterklaas krijgt 
de kerst de nodige aandacht. In het bijzonder de kerstmarkt op 8 december wil ik warm bij u 
aanbevelen. Alle leerlingen werken daaraan mee en u bent allen van harte uitgenodigd om de markt te 

bezoeken tussen 15.00 en 19.00 uur. De opbrengst van de markt gaat naar een lokaal goed doel. In de 
komende tijd zal u hierover meer informatie ontvangen. 
 
Vlak voor de kerstvakantie willen we graag samen met u het kerstfeest vieren in de Emmanuelkerk op 

donderdagavond. De voorbereidingen daarvoor zijn al in gang gezet en het belooft een feestelijke viering 
te worden. Als afsluiting van 2022 wordt er voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 door de leerlingen van 
Zorg & Welzijn een maaltijd georganiseerd in de kantine en de omringende lokalen. Uw kind heeft in de 
ochtend gewoon les, met aansluitend de maaltijd. Dit festijn zal rond 13.00 uur afgerond zijn. De 

kerstvakantie start voor de leerlingen direct daarna. 
 
De afgelopen twee jaren heeft corona ons flink dwars gezeten bij deze festiviteiten. We willen er  

(vol goed moed) alles aan doen om er voor te zorgen dat de feestelijkheden dit jaar wel weer gewoon 
door kunnen gaan.  
 
Vriendelijke groet, 

Han Kullberg (directeur) 
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➢ Vrijwillige ouderbijdrage 
In samenspraak met de Medezeggenschapsraad heeft De Bolster besloten om geen vrijwillige 

ouderbijdrage meer van u te vragen.  
De vrijwillige ouderbijdrage was bestemd voor (sport)activiteitendagen en o.a. vieringen in de maand  
december. De kosten worden nu gedragen door de school.  
 

 
➢ 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. 
 
 

➢ Vakanties / vrije dagen / activiteiten:  
• Maandag 5 december vieren de klassen 1, 2 en 3 het sinterklaasfeest vanaf 12.30 uur. Iedere 

klas organiseert dit zelf. U hoort hierover meer via de mentoren. 

• Donderdag 8 december organiseert De Bolster een kerstmarkt van 15.00 tot 19.00 uur voor de 
ouders en overige betrokkenen. Alle leerlingen helpen hierbij mee. In verband met deze markt 
vervallen die dag de gewone lessen. 

• De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 22 december om 19.00 uur. De viering wordt 
gehouden in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.  

• De kerstmaaltijd met leerlingen en personeel zal op vrijdag 23 december plaatsvinden. De 

leerlingenzijn daarna vrij. 
• Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023. 

• Studiedag personeel: maandag 9 januari 2023 – er zijn dan geen lessen. 
• De Open Dagen 2023 voor nieuwe leerlingen, hun ouders/ verzorgers en belangstellenden zijn op 

vrijdag 20 januari (18.00-21.00 uur) en zaterdag 21 januari (10.00-13.00 uur).  
• De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 31 januari 2023 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 6 februari 2023. 
• De Voorjaarsvakantie is van 25 februari t/m 5 maart 2023. 

 
 

➢ Medezeggenschapsraad 
 
De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op. Dat betekent dat de MR ook weer gestart is. MR 
betekent Medezeggenschapsraad en bestaat uit enkele gekozen ouders en enkele gekozen docenten. Als 

MR praten en 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. Tijdens de eerste vergadering hebben we 
ingestemd met het nascholingsplan van de docenten, hebben we meegedacht over het parkeerbeleid  

rondom school en vragen gesteld over lesuitval. 
 
Naast bijvoorbeeld het Coronaplan 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.  
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De bezetting van de Medezeggenschapsraad is in het schooljaar 2022-2023 als volgt:  

 
Vertegenwoordigers ouders:  
Mevr. T. Klarenbeek  

Mevr. A. Nienhuis  
Mevr. S. Ybema  
 
Vertegenwoordigers personeel:  

Mevr. H. Brinksma  
Mevr. C. Kamminga 
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 nieuw e-mailadres, 

een andere huisarts, enz. 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 
Mevr. C. Helder 
 

 
                           De volgende Nieuwsbrief zal in januari 2023 verschijnen.  
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