Nieuwsflits ouderraad: beroepenoriëntatie-avond dinsdag 16 februari, zoetigheid in zure tijden,
digitaal inloophalfuur bij ouderraad op 18 februari
Beste ouders,
De ouderraad is het klankbord vanuit de ouders voor de schoolleiding. Wij ondersteunen de school
middels de organisatie van activiteiten en besteding van de door u ter beschikking gestelde vrijwillige
financiële bijdrage. Hieronder een korte, niet uitputtende, update van een aantal activiteiten.
Beroepenoriëntatie-avond op 16 februari
Op dinsdag 16 februari organiseert de ouderraad samen met de decanen de jaarlijkse
beroepenoriëntatie-avond voor de leerlingen van het 5e jaar. Ouders en oud-leerlingen van het
Erasmiaans zullen in digitale break-out sessies iets vertellen over hun studie- en beroepskeuze. Er
komen veel interessante vragen aan de orde. Wat is belangrijk bij het kiezen van een studie? Hoe
bereid je je daarop voor? Wat als een studie toch niet brengt wat je ervan verwacht? Wat zijn de
mogelijkheden voor een (internationaal) tussenjaar? De diversiteit van de sprekers is bijzonder. De
‘line up’ loopt van artsen, directeuren, economen en rechters tot biologen, archeologen, ingenieurs en
musici. Dit brede aanbod aan beroepen moet de leerlingen helpen in het proces om het komende jaar
een definitieve studiekeuze te maken.
Zoetigheid in zure tijden
Het zijn uitzonderlijke tijden. Zeker ook voor de leerlingen. Om hen een hart onder de riem te steken
heeft de ouderraad op 14 december 44 dozen met kersttraktaties verspreid onder de klassen. Voor
iedere klas een doos vol zoetigheid.

Digitaal inloophalfuur bij ouderraad op donderdag 18 februari
Wij vinden het belangrijk om met u in contact te blijven. Helemaal in dit uitzonderlijke schooljaar. Heeft
u ideeën hoe we de school als ouders nog beter zouden kunnen ondersteunen? Graag nodigen wij u
uit om op donderdag 18 februari van 19.00-19.30 uur in een digitaal inloophalfuur uw ideeën met ons
te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail: ouderraad@erasmiaans.nl.

