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Beste ouders en verzorgers, 

 

Door de luidsprekers klinkt ‘Driving home for Christmas’. De kerstversiering wordt weer 

opgehangen. De laatste cijfers voor het kerstrapport zijn bijna binnen. Voor je het weet is het 

weer kerstvakantie. Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken.  

 

Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd! 

In oktober hebben we de ouderavonden gehad in het kader van Talentgericht onderwijs. Dit 

hebben wij als ouderraad georganiseerd samen met school. Het doel was enerzijds om te 

informeren en anderzijds om ouders te laten meedenken. Wij zijn blij dat ruim 150 ouders 

actief meegedaan en meegedacht hebben. Kortom: geslaagde bijeenkomsten! In 

achterliggende periode heeft onze voorzitter Mariette Waanders helaas haar functie neer 

moeten leggen vanwege persoonlijke omstandigheden. We wensen haar het allerbeste de 

komende tijd.  

 

Wat gaan we doen in het nieuwe jaar? 

Komend voorjaar organiseert de ouderraad in samenwerking met ‘Theater Helder’ weer een 

thema-avond. Op een aantrekkelijke wijze worden herkenbare situaties nagespeeld. Hierdoor 

leren wij als ouders om met onze kinderen lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar 

te maken.  Dit belooft weer leuk en interessant te worden. U ontvangt hiervoor nog een  

uitnodiging. Verder blijven wij in onze reguliere vergaderingen met de directie van Het 

Assinklyceum in gesprek. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied 

van het onderwijs, schoolresultaten en veiligheid.  

 

We kunnen uw mening goed gebruiken! 

We zijn op zoek naar ouders die ons team willen versterken. Heeft u een duidelijke mening en 

vindt u het leuk om nog meer betrokken te zijn bij de school van uw kind? Aarzel dan niet en 

mail ons op mail@orvha.nl. U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een vergadering 

van de ouderraad bij te wonen. Als ouderraad wensen we iedereen alvast een fijne kerst en 

een goed 2020 toe. Maak er iets moois van en vier het leven! 

 

De Ouderraad,  

Alecia Gulickx, Peter Huirne, Sabine Ten Vregelaar, Sylvia Bremer, Renate Prins en Patrick 

Nijenhuis 


