’s-Hertogenbosch, 8 februari 2021

Betreft: Opheffen Stichting Weekendschool de Bollebozen ’s-Hertogenbosch
Kenmerk: NR210204

Aan de relaties van Stichting Weekendschool De Bollebozen ’s-Hertogenbosch,

U kent ons als een organisatie die zich bezig houdt met het verzorgen van een lesprogramma voor kinderen van
groep 7 en 8, die wonen en schoolgaan in de aandachtswijken. Ze werken onder leiding van (gast)docenten aan
verschillende thema’s (bijv. journalistiek, recht, gezondheidszorg en techniek). Zo worden ze aan het denken
gezet over waar hun interesses liggen en zo ontdekken ze wat hun talenten zijn, waarmee ze de rest van hun
leven ingaan. Zo wilden we hun toekomst in positieve zin beïnvloeden.
Zoals u weet zijn we begin 2020 gestart met een andere aanpak van de Bollebozen waarbij we het programma
op zondagen hebben aangepast naar een aanvullend programma op één school op de woensdagmiddag. Deze
nieuwe aanpak is echter door het coronavirus abrupt beëindigd.
Naast de problemen die ontstaan zijn door Corona kampt het bestuur al langere tijd, ondanks de noodzaak om
de kloof die bestaat tussen kinderen die veel kansen hebben en kinderen die weinig kansen en mogelijkheden
hebben te dichten, met andere uitdagingen. Een grote uitdaging is om de jaarlijkse begroting rond te krijgen en
te zorgen voor structurele financiering. Daarnaast is de animo voor deelname door kinderen teruggelopen
vanwege de veelheid aan initiatieven in Den Bosch. Zo is in 2020 IMC Weekendscholen, tien jaar geleden de
bakermat van de Bollebozen, gestart met het concept IMC Basis waarbij basisscholen in Den Bosch een deel van
hun programma in kunnen vullen volgens het concept van de Weekendschool. Een goed initiatief vindt het
bestuur van de Bollebozen maar tevens “concurrerend” voor het programma van de Bollebozen.
Het bestuur van de Stichting Weekendschool de Bollebozen ’s-Hertogenbosch is ervan overtuigd dat meer
kinderen geholpen kunnen worden met aanvullende programma’s op het huidige onderwijs. Helaas hebben de
genoemde ontwikkelingen zoals de gevolgen van de Coronacrisis, de financiële druk en het teruglopend aantal
leerlingen het bestuur, met pijn in het hart, doen besluiten om per 19 januari 2021 de Bollebozen op te heffen.
De programma’s, het gedachtengoed en resterende middelen zoals laptops en digibord worden overgedragen
aan OBS De Duizendpoot in ’s-Hertogenbosch.

Namens het bestuur van de Bollebozen wil ik u hartelijk danken voor de steun die wij mochten ontvangen in
welke vorm dan ook. Met uw steun hebben we in de tien jaren van ons bestaan honderden kinderen kunnen
inspireren en een kans voor ontwikkeling gegeven.
Mocht u vragen hebben over het bestuursbesluit dan kunt een emailbericht sturen naar het secretariaat van de
Bollebozen julaabdul@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Stichting Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch,

Nico van Rooij
Voorzitter

