
Groningen, 2 april 2020  

 

Onderwerp: De Bolster gesloten tot meivakantie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanwege het coronavirus zijn we als school al enige tijd gesloten. Helaas zal dit zo blijven tot 

aan de meivakantie. Of wij daarna de leerlingen weer mogen ontvangen is afhankelijk van 

het besluit van de regering. 

 

In de afgelopen periode is er door de meeste leerlingen thuis goed gewerkt. Dat is te danken 

aan onze leerlingen, onze personeelsleden, maar zeker ook aan u als ouder(s)/verzorger(s). 

Het contact met de mentoren wordt door de ouder(s)/verzorger(s) over het algemeen als 

goed ervaren. Ik ben trots op alle mooie lesideeën die zijn ontstaan en het enthousiasme 

waarmee onze leerlingen die ideeën thuis uitvoeren. Minister-president Rutte sprak 

eergisteren over:  

“Alleen samen krijgen we corona onder controle.” 

De samenwerking tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en ons als school vind ik daar een mooi 

voorbeeld van. 

 

De komende weken zullen niet makkelijker worden. Het weer wordt steeds beter en het 

nieuwe is er voor uw kind wel af. Toch willen wij u vragen om u in te blijven spannen om het 

thuisonderwijs van uw kind te begeleiden. Mocht u tegen vragen of problemen aanlopen, 

schroom dan niet contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

 

Tot slot 

We hopen na de meivakantie weer regulier onderwijs te kunnen bieden.  

 

U ontvangt deze brief ook via de mail. Mocht dat niet zo zijn, wilt u dan contact opnemen 

met de mentor van uw kind, zodat dit rechtgezet kan worden. Ik wil u namelijk in het 

vervolg vooral via de mail op de hoogte houden. Dit is sneller en scheelt een hoop 

administratieve handelingen. 

 

Voor vragen kunt u mailen met de mentor of met info@de-bolster.nl . Daarnaast is de school 

op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur. Bij plotselinge veranderingen 

zullen we u op de hoogte brengen via de mail. De informatie kunt u ook vinden op onze  

website: www.de-bolster.nl/nieuws 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.C. Kullberg 

directeur 

mailto:info@de-bolster.nl

