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Christelijke School voor Praktijkonderwijs     
 

29e jaargang 
Groningen       29 oktober 2019  

 

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  

 
De Bolster 40 jaar  

 

In november bestaat De Bolster 40 jaar. Dat laten we natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Al in het 
voorjaar van 2019 is er een jubileumcommissie in het leven geroepen, die zich heeft gestort op het in 

elkaar sleutelen van een feestelijk programma. Natuurlijk verloopt het schooljaar grotendeels gewoon, 
maar we hebben de nodige festiviteiten op stapel staan. 

 
Alle klassen zijn het schooljaar begonnen met een komisch filmpje waarin de koffer van de directeur van 

De Bolster (dat ben ik dus) op hilarische wijze zoek raakt. En laat daar nu juist het programma voor de 

feestelijkheden inzitten! Uiteindelijk komt alles gelukkig wel goed. Een prettige bijkomstigheid is, dat ook 
de 70 nieuwe leerlingen die we dit schooljaar mogen verwelkomen direct wisten wie de directeur van De 

Bolster is! 
 

Begin december zal er op het terrein van De Bolster een winterfair georganiseerd worden. Het is de 

bedoeling dat alle klassen een eigen onderdeel van de fair organiseren. Uiteraard zal dit alles voor en 
goed doel zijn. Op dit moment wordt er gedacht aan een grote tent, vuurkorven, kerstbomen, enz, enz. 

 
Begin februari willen we proberen een nieuwe ‘lipdub’ met de leerlingen van De Bolster te maken. Zo’n 

filmpje (in één shot) op de klanken van pakkende muziek. Dit is een mooie gelegenheid om de school 
voor het voetlicht te brengen. Vijf jaar geleden is dit ook gemaakt en dat willen we natuurlijk minstens 

net zo goed herhalen. 

 
Dan volgt er op 7 maart een reünie voor oud-leerlingen en oud-collega’s. Ook daarvoor zijn de 

voorbereidingen nu al in volle gang. Er worden fotocollages gemaakt van de leerlingen die in een bepaald 
leerjaar de school hebben bezocht. En er zijn de nodige beelden van het onderwijs in die tijd. Natuurlijk 

willen we ook de school in zijn huidige glorie laten zien, dus er zal logistiek ook heel wat uitgedacht 

moeten worden. 
 

Dan staat er voor mei een feestweek voor de leerlingen gepland. Daarin willen we bijzondere workshops 
aanbieden, een sportieve activiteit organiseren en met het hele spul op schoolreis. Voor het personeel zal 

er ook nog een speciale personeelsdag georganiseerd worden om dit feestelijke schooljaar af te ronden. 

 
We zullen er voor zorgen dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van de feestelijkheden. 

 
J.C. Kullberg (directeur)    
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 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:  

 Op maandag 4 november vervallen les 5 en 6 i.v.m. een extra vergadermiddag. 

 De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 19 december. De viering wordt gehouden in de 

Immanuelkerk aan het Overwinningsplein.  
 De kerstmaaltijd met leerlingen en personeel zal op vrijdag 20 december plaatsvinden. 

 Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020. 

 Studiedag personeel: maandag 6 januari 2020 – er zijn dan geen lessen. 

 Open Dagen 2020 voor nieuwe leerlingen, hun ouders/ verzorgers en belangstellenden: vrijdag 

17 januari (18.00-21.00 uur) en zaterdag 18 januari (10.00-13.00 uur).  

 De I.O.P. presentaties zijn voor alle klassen op dinsdag 28 januari 2020 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. 

 Spreekavond overige docenten n.a.v. de IOP bespreking : ma. 2 maart 2020 (vanaf 18.00 uur). 

 

 
 Medezeggenschapsraad 

Het schooljaar is alweer even van start, dus wij als MR van De Bolster gaan ook weer van start. 
Tijdens de vergaderingen zullen 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 2019-2020 als volgt: 
 

Vertegenwoordigers ouders: 
Mevr. D. Slenema 

Mevr. A. Nienhuis 

Vacant 
 

Vertegenwoordigers personeel: 
Mevr. H. Brinksma 

Dhr. S. Hooglander (secretaris) 

Dhr. J. Jansens (voorzitter) 
        

Voor de vertegenwoordiging van ouders binnen de MR zijn we nog op zoek naar een ouder, die het leuk 
vindt om mee te praten over bovenstaande zaken. Dus lijkt het u wat? Neem dan contact op via 

onderstaand e-mail adres of via de mentor van uw kind. 

  

Mocht u ideeën of vragen hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met De 
Bolster of mailen naar:  MR@de-bolster.nl 

  

Met vriendelijke groet, Jasper Jansens (voorzitter) 
 

 

 

mailto:MR@de-bolster.nl
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 Mededelingen van de Administratie: 
 

Ouderbijdrage 2019-2020 

In november worden de brieven verzonden met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.  
Desgewenst is contant betalen aan de balie van de administratie ook mogelijk.  

Mocht u een brief hebben ontvangen van de Gemeente Groningen over Tegemoetkoming Ouderbijdrage  
Schoolfonds, wilt u deze dan vóór 9 november 2019 (laten) inleveren bij de administratie van de school.  

 
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 2020 verschijnen.  
 
 
 


