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Oudernieuwsbrief no. 2 

 

Inleiding 
 
Alle introductieactiviteiten zijn inmiddels afgerond. Het reguliere rooster draait.  
We willen u hierbij informeren over een aantal zaken die op dit moment belangrijk zijn om u te laten 
weten. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met de coach of teamleider 
van uw zoon/dochter. 
 

 
 
Personele zaken 
 
We nemen de komende weken afscheid van een aantal coryfeeën binnen onze school. Zij gaan met 
(het welverdiende) pensioen. Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van de heer 
André Duivenvoorde. Binnenkort nemen we ook afscheid van de heren Wil van Trigt en Theo van der 
Poel. We hebben inmiddels, bij de start van het schooljaar, vervangers voor hen benoemd. Per 1 
november heeft de heer Rutger Jansen een nieuwe baan. De heer Geert van den Ban wordt zijn 
opvolger. Het decanaat wordt intern opgelost. Met ingang van vandaag is de heer Kees Laan bij ons 
werkzaam binnen de afdeling PIE. Hij volgt de heer Henk Hartenberg op. We zijn blij u te kunnen 
melden dat alle banen goed zijn ingevuld.  
 

 
 
Studiedag op dinsdag 8 oktober a.s. 
 
Op dinsdag 8 oktober organiseren wij een studiedag voor ons personeel. Het onderwerp coaching is 
op die dag een (belangrijk) onderwerp. Dit betekent dat de leerlingen deze dag vrij zijn. 
 

 
 
Overlast op het Henri Dunantplein 
 
We krijgen vanuit verschillende kanten (onder andere politie) berichten dat een groep leerlingen van 
onze school overlast veroorzaakt op het Henri Dunantplein. Deze overlast bestaat uit schreeuwen, 
schelden en het achterlaten van allerlei rotzooi. Uiteraard vinden we dit ongewenst. De coaches 
bespreken dit deze week met de leerlingen. We verzoeken u ook om hierover in gesprek te gaan met 
uw kind. Vanuit de politie zal er worden opgetreden tegen deze overlast. We rekenen erop dat we dit 
gezamenlijk kunnen oplossen.  
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Tenslotte 
 
U ontvangt binnenkort de factuur vrijwillige ouderbijdrage en factuur levering van diensten met een 
begeleidend schrijven (“wat doen we met deze bijdragen?”). Toelichting vindt u ook op onze 
vernieuwde website.  

 

Agenda 

 

Oktober 

 

04 Franciscusdag voor leerjaar 1 

 19:30-22:30 uur: Bruggersfeest  

07 Thema-avond voor ouders (samenwerking tussen ouderrraad Lisse en Hillegom) 

08 Studiedag personeel (leerlingen vrij) 

09 19:00-21:00 uur: Opleidingenmarkt voor lj. 3 en 4 in Hooglandse kerk Leiden 

10 19:00-21:00 uur: Opleidingenmarkt voor lj. 3 en 4 in Hooglandse kerk Leiden 

15 16:00-21:00 uur: COL-gesprekken *) 

16 16:00-21:00 uur: COL-gesprekken *) 

21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie 

 

*) COL-gesprekken worden ingepland in de week van 15 oktober. U ontvangt van de coach bericht. 
Afspraken kunnen op maandag- en dinsdagavond dan wel woensdag, donderdag of vrijdag overdag 
worden ingepland. 

 

 

 

 

De volgende Fio-Actueel verschijnt weer op vrijdag 18 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


