Haakbergen, 17 december 2014

Nieuwsbrief najaar 2014 ORVHA
Geachte Ouders,
Het jaar 2014 loopt op z’n einde. Een bewogen jaar met vele emoties van grote vreugde, maar ook
diepe droefheid. Deze zullen we in eigen persoonlijke kring hebben ervaren, op school, in
Haaksbergen en in groter verband. De verschillende lijsten en overzichten van successen, missers
in de media laten dit zien. Deze momenten maken ook dat we ons met elkaar verbonden voelen
zowel in het verdriet als in de vreugde. Hiervan getuigt ook de ‘stille tocht’ naar aanleiding van de
ramp met de monstertruck. Vele ouders, leerlingen en medewerkers van het Assink hebben
hieraan deelgenomen. Het tekent ook de verbondenheid – het noaberschop – van onze
gemeenschap. En daartoe rekenen we ook de gemeenschappen van Neede, Eibergen en de
omliggende kerkdorpen.
Nu het Assink Lyceum op zoek gaat naar een nieuw Bestuur(der) is belangrijk dat in het profiel ook
iets zichtbaar wordt van die cultuur en de waarden en normen die daarbij horen. De ouderraad en
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben een bijdrage geleverd aan het profiel
voor deze nieuwe bestuurder. Wij vinden dit van groot belang, want deze vrouw of man zal de
komende jaren ‘het gezicht’ worden van het Assink Lyceum.
Daarnaast heeft de ouderraad een geslaagde thema-avond georganiseerd over het puberbrein en
zijn de acties voor de volgende Thema-avond over pesten in gang gezet.
Diverse ouders hebben ons gemaild met vragen, suggesties of reacties. Deze zijn behandeld en
hebben rechtstreeks van ons antwoord gekregen of via de school.
In Enschede is enige jaren geleden onderwijsbegeleiding Oost-Nederland begonnen. Zij hebben
goede resultaten behaald en wij hebben ons als ouderraad laten bijpraten over de werkwijze en
redenen van dit succes. Daarnaast ook de vraag of dit iets voor leerlingen in Haaksbergen zou
kunnen zijn. Wij komen hierop terug.
Over enkele dagen begint de Kerstvakantie en kan iedereen op zijn eigen wijze stil staan bij de
diepere betekenis en gedachte van dit feest. De geboorte van Jezus als beeld van vrede, voor
ieder mens, onze naaste binnen gezin, familie, buurt of school, maar ook verder weg in Syrië,
Oekraïne, Sierra Leone.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en 2015.
Hopelijk blijft u ons volgen en voeden met uw reacties.
Namens de Ouderraad,
André Leferink, voorzitter
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