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Van de directeur
Gorinchem in NOS-nieuws
Het nieuws over mishandelingen in een park in Gorinchem heeft ook de
landelijke pers bereikt, nadat de filmpjes hiervan blijkbaar
woensdagavond verspreid zijn via social media. Vreselijke beelden die
voor vele kijkers schokkend waren. De politie roept dan ook op om deze
filmpjes niet meer te delen en waar mogelijk offline te halen.
Voor zover mij bekend zijn er geen leerlingen van Fortes bij betrokken en dat wil ik graag zo
houden. Het is nu een politiezaak; zij zullen uitzoeken wie de strafbare feiten gepleegd
heeft/hebben.
Ik sluit me aan bij de uitspraak van burgemeester Melissant: ‘Het is afschuwelijk en
onacceptabel, ik leef erg mee met de slachtoffers en wens hen veel sterkte’.

Agenda week 48

Spreekavond

Ma 25 en di 26-11:
Ouderspreekavonden

Ouder
Leerling
Docent

Wo 27-11:
Beroepeninformatieavond

Leerlingen en collega’s in het buitenland
Twee collega’s zijn met vier leerlingen op
dit moment nog in Cyprus. Ze
participeren in het zogenaamde
Erasmus+ project dat tussen vijf landen
speelt. Het Erasmus+ project is een EUprogramma voor onderwijs, opleiding,
jeugd en sport in Europa.
Dit keer was het de beurt aan Cyprus om
verschillende collega-scholen uit Europa
te
ontvangen
in
dit
tweejarig
Erasmusprogramma.
Volgende week zullen ze uitgebreid
verslag doen met filmpjes ed.

Ouderspreekavonden
Volgende week maandag- en dinsdagavond zijn er op onze school weer de
spreekavonden, bedoeld om samen stil te staan bij de resultaten en het welbevinden van
onze leerlingen.
Het gaat om de leerlingen en daarom vinden wij het belangrijk dat zij zelf bij deze gesprekken
aanwezig zijn om op deze manier de optimale opbrengst te behalen uit het driehoekoverleg
ouders-leerlingen-school.
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De gesprekken op maandag- en dinsdagavond worden gehouden tussen 17.00 en 21.00
uur. Via de link hieronder kunt u zien op welke tijd(en) u een afspraak heeft.
Als u bij 'element' op de pijltjes klikt, vervolgens de klas en het correcte leerlingnummer
selecteert, ziet u op welke dag, met welke docent aan welke tafel de afspraak gepland
staat. Als er ‘fam’ in uw rooster staat, dan is er nog een afspraak voor een ander kind uit uw
gezin waarmee in de planning rekening is gehouden.
http://inforooster.merewade.nl/inforooster/ouderavond/

