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Geachte ouders,
De Kerstvakantie staat voor de deur, het jaar 2016 is bijna ten einde. Een periode waarin wij terugkijken
op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Mooie momenten, momenten van succes
en vreugde, maar ook momenten van verdriet en pijn, ieder heeft 2016 op eigen wijze beleefd.
Betrokken zijn bij het onderwijs van onze kinderen. Ieder doet dat op eigen wijze: begeleiden en
ondersteunen van uw kinderen, informatie krijgen en delen tijdens thema avonden, meedenken over
onderwijsbeleid in de medezeggenschapsraad, deel uitmaken van de ouderraad. Diverse ouders
hebben ons gemaild met vragen, suggesties of reacties. Het is goed te weten dat ouders de ouderraad
weten te vinden en ons aanspreken over onderwerpen die hen bezighouden als het gaat om het
onderwijs aan hun kinderen. Dank voor uw inbreng, van harte hopen wij als ouderraad dat u dat ook
blijft doen in 2017.
De thema avond met het thema “gelukskunde” is goed bezocht. Een inspirerende avond, waarin
Miriam Spitholt op heel authentieke wijze over “geluk” vertelde. Hoe u prachtige toekomsten voor uw
kinderen kunt verzinnen, maar hoe geweldig en belangrijk het is open te staan voor de zoektocht van
uw kinderen naar eigen talenten en geluk en ze daarin aan te moedigen.
Tijdens de ouderraadsvergadering in oktober, heeft Het Assink Lyceum met de ouderraad van
gedachten gewisseld over de toekomst van het onderwijs. Welke kennis en vaardigheden hebben onze
kinderen en kinderen in de toekomst nodig in de zo snel veranderende maatschappij waarvan wij deel
uitmaken? Welke beroepen kennen we over pakweg 10 jaren en welke beroepen kennen we dan
mogelijk niet meer? Wat wordt van het voortgezet onderwijs verwacht? Van leerkrachten, van
leerlingen en van ouders? Een onderwerp dat ook in 2017 nog op de agenda van de ouderraad zal
staan.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de ouderraad hebben gezamenlijk de intentie
uitgesproken eenmaal of tweemaal per schooljaar samen te spreken over een aantal (actuele)
onderwerpen. Doelstelling is hiermee in 2017 een start te maken.
De themacommissie van de ouderraad werkt aan een thema avond met het onderwerp “drugs en
alcohol” dat eind maart 2017 gehouden zal worden. U ontvangt daarvoor natuurlijk tezijnertijd een
uitnodiging.
Over enkele dagen begint de Kerstvakantie. Tijd voor onze naaste binnen gezin, familie, buurt of
school. Samen geloven dat we gestalte kunnen geven aan dit feest van Vrede, dichtbij en ver weg.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017.
Hopelijk blijft u ons volgen en voeden met uw reacties.
Namens de Ouderraad,

Mariëtte Waanders, voorzitter

