Haaksbergen, 3 maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 ORVHA
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals in de diverse media te lezen was naar aanleiding van incidenten op het Assink, was vorig
jaar onze thema avond over (Cyber) pesten erg actueel. Het gaat over groepsdynamiek en de rol
van social media als instrument bij pesten. En dat is niet veraf maar dichtbij, concreet op onze
school en iets waar onze kinderen mee te maken hebben. Aanleiding voor de ouderraad om
hieraan opnieuw aandacht te schenken: zowel in het overleg met de schoolleiding als informatie
voor u als ouders/verzorgers. Protocollen tegen pesten en vertrouwenspersonen zijn voorbeelden
van instrumenten die kunnen helpen bij situaties waarin het niet (helemaal) lukt. Daarover
adviseren wij de schoolleiding.
De samenleving verandert en daarmee ook het onderwijs en de context waarin onderwijs wordt
gegeven. Zij bepalen op welke wijze onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op
hun maatschappelijke carrière. Het is belangrijk om daarover goed geïnformeerd te worden en
mee te praten over deze veranderingen. Doelstelling van de ouderraad is ouders/verzorgers te
betrekken bij de school van hun dochter of zoon. Het is belangrijk dat in de relatie tussen schoolkind-ouder/verzorger sprake is van een vertrouwensband. Wij willen een beleid dat erop gericht is
goede kwaliteit van onderwijs te bieden, maar ook een veilige en vertrouwde omgeving waarin
kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd.
Op 18 april houden wij om 19.30 uur de jaarvergadering en daarin komt het jaarverslag van de
ouderraad aan de orde en leggen we verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid over
het afgelopen jaar. Hierbij bent u, als ouders/verzorgers, uiteraard van harte welkom. Locatie:
De Bouwmeester in Haaksbergen. Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Aansluitend is een thema avond met als thema “Kinderen en financiën”. Omgaan met geld leer je
van huis uit, door ervaring én op school. Met goede financiële vaardigheden staan jongeren sterker
in het leven. Theatergroep PlayBack zal op een leuke, informatieve wijze ingaan op dit thema.
Educatief en interactief theater vormt het speelse decor voor een pakkende dialoog over kinderen
en financiën. Voor deze thema avond ontvangt u nog separaat een uitnodiging.
Als ouderraad kunnen wij niet zonder uw inbreng. Ouders/verzorgers zijn bij uitstek – als
ervaringsdeskundige – in staat om aan te geven wat hun kind nodig heeft. Voed ons met die
informatie en ervaringen, zodat wij die kunnen inbrengen in de gesprekken. Daarnaast wil de
ouderraad een platform zijn waar onderling contact tussen ouders mogelijk is en te ervaren dat je
niet alleen staat in de dankbare, maar ook soms moeilijke taak om een kind goed door zijn
pubertijd te loodsen.
Wij zijn continu op zoek naar ouders, die ons team willen versterken. Wilt u graag een stem in het
onderwijs van uw kind, neem dan contact met ons op via: www.orvha.nl . of per e-mail::
mail@orvha.nl
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