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Oudernieuwsbrief no. 1 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Ik hoop dat een ieder van u kan terugzien op een fijne ontspannen vakantie. We hoeven elkaar dit 

jaar in ieder geval niet te vragen of het nog een beetje zonnig was op de plek waar vakantie is 

gevierd. Wat dat betreft waren de weergoden ons weer goed gezind.  

Hierbij treft u de eerste Fio-Actueel aan van het nieuwe schooljaar. Ik spreek hierbij de hoop uit dat 

wij er met elkaar ‘een zonnig schooljaar’ van maken! 

 

Zoals bekend heeft elke leerling dit schooljaar weer een coach en is het ons streven dat er ook een 

goede samenwerking tot stand komt met u als ouders. 

In dit kader wil ik u attenderen op de uitnodiging voor de informatie-avond van de verschillende 

leerjaren en teams die elders in deze Fio-Actueel staat. Wij stellen het bijzonder op prijs als alle 

ouders/verzorgers er deze avond ook zijn. Het is ook de start van de samenwerking tussen u en de 

coach van uw zoon of dochter. 

 

Wij hebben als school nog een wens. Naast een hechter contact tussen de individuele coach, de 

leerling en zijn/haar ouders/verzorgers willen wij ook graag directer per huis en team horen wat u als 

ouders van de gang van zaken vindt. Wat gaat er goed en wat kan er in uw ogen nog beter in het huis 

waar uw zoon of dochter alle lessen en begeleiding krijgt? In dat verband willen wij u graag 

uitnodigen om na te denken of u zo’n 3 keer per jaar wilt meedenken in de klankbordgroep van 

ouders. Op de hierboven genoemde avonden krijgt u daar nog meer informatie over.  

 

Voor nu wens ik u veel leesplezier en hoop u te mogen ontmoeten op de informatie-avond. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

mede namens, 

Marc van Buuren, directeur  

 

 

Ben Kersten, adjunct-directeur 

 

 
  

6 september 2018 
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Personele zaken 

Wellicht heeft u afgelopen tijd ook gehoord of gelezen dat er een enorm tekort aan docenten is. 

Afgelopen schooljaar zijn er bij ons ook personeelsleden vertrokken (o.a. door pensionering of door 

een nieuwe uitdaging op een andere school). We zijn blij en trots dat we hebben kunnen constateren 

dat we onze vacatures weer (goed) hebben kunnen invullen. Er starten dit jaar 14 nieuwe 

docenten/onderwijsassistenten op onze school. Uiteraard hopen we dat zij bij ons met veel plezier 

(en voor lange tijd) hun lessen zullen geven.  

 

Belangrijk…..Informatie-avond voor ouders van leerlingen in leerjaar 1 en 2…….Belangrijk 
 
Op maandag 16 september a.s. organiseren wij een belangrijke informatieavond voor ouders van 
leerlingen in de onderbouw. U krijgt dan veel informatie over het nieuwe schooljaar. U maakt ook 
nader kennis met de coach van uw zoon/dochter. 
 
De avond ziet er als volgt uit: 
klas 1: 
19.00 - 19.15 uur: Inloop in atrium met koffie/thee (u kunt ook de achteringang nemen). 
19.15 - 20.00 uur: Informatie door- en kennismaking met de coach van uw zoon/dochter 
                                  (lokaalindeling op de monitoren). 
20.15 - 21.00 uur: Presentatie GGD over het gebruik van social media. 
  
Klas 2: 
18.45 - 19.00 uur: Inloop in atrium met koffie/thee (u kunt ook de achteringang nemen). 
19.00 - 19.30 uur: Welkom in het Forum en info over het programma “On Stage”. 
19.30 - 20.15 uur: Informatie door- en kennismaking met de coach van uw zoon/dochter 
                                 (lokaalindeling op de monitoren). 
20.15 - 21.00 uur: Presentatie GGD over het gebruik van social media. 
 
We nodigen u, na afloop, uit voor een drankje en hapje. 

 
Belangrijk…..Informatie-avond voor ouders van leerlingen in leerjaar 3 en 4…….Belangrijk 
 
Op maandag 23 september a.s. organiseren wij een belangrijke informatieavond voor ouders van 
leerlingen in de bovenbouw. U krijgt dan veel informatie over het nieuwe schooljaar. U maakt ook 
nader kennis met de coach van uw zoon/dochter. 
 
De avond ziet er als volgt uit: 
Klas 3: 
18.45 - 19.00 uur: Inloop in atrium met koffie/thee (u kunt ook de achteringang nemen). 
19.00 - 19.45 uur: Presentatie GGD over het gebruik van social media.  
20.00 - 21.00 uur: Informatie door- en kennismaking met de coach van uw zoon/dochter 
                                 (lokaalindeling op de monitoren!). 
 
Klas 4: 
19.15 - 19.30 uur: Inloop in atrium met koffie/thee (u kunt ook de achteringang nemen). 
19.30 - 20.15 uur: Informatie door de coaches over leerjaar 4 
                                 (indeling van de lokalen staat op de monitoren) 
 
Na afloop van het programma nodigen wij u graag uit voor een hapje en drankje. 
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COL-gesprekken (coach-ouder-leerling) 

Op de komende informatie-avonden (16 september voor de onderbouw en 23 september 

bovenbouw) worden alle ouders uitgebreid geïnformeerd over de rollen van de coach, leerling en 

ouder. 

We hebben dit schooljaar drie COL-gesprekken ingepland. Met elke ouder en leerling wordt dit 

gesprek ingepland. De uitnodiging wordt via de coach geregeld met ouders en leerlingen. 

De COL-gesprekken zijn gepland op: 

15 en 16 oktober 

4 en 5 februari 

18 en 19 mei 

De gesprekken kunnen op bovengenoemde avonden worden ingepland maar ook aan het einde van 

de dag in die week (of de week ervoor of erna). Wilt u deze data alvast in uw agenda noteren? 

 

Cultuurfestival 

 

Op zaterdag 28 september wordt er op onze school een cultuurfestival georganiseerd van 11.00 tot 

16.00 uur. In de flyer vindt u informatie. De toegang is gratis. 
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Agenda 

 

September 
 
10 t/m 11 september: Leerlingen lj. 1 huis Goud op kamp 

11 t/m 12 september: Leerlingen lj. 1 huis Groen op kamp 

12 t/m 13 september: Leerlingen lj. 1 huis Blauw op kamp  

 Schoolfotograaf aanwezig voor leerlingen lj. 2 en leerlingen klas 4  Z&W + MAVO 

16 Informatieavond leerjaar 1 en leerjaar 2  

23          Informatieavond leerjaar 3 en leerjaar 4  

 

 

Oktober 

 

04 Franciscusdag voor leerjaar 1 

 19:00-21:00 uur: Bruggersfeest  

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

 volgt op 16 en 23 september 

08 Studiedag docenten (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 16:00-19:00 uur: COL-gesprekken 

16 16:00-19:00 uur: COL-gesprekken 

21 t/m 25 oktober: herfstvakantie 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


