Nieuwsbrief MR
Nieuws van de MR
Eindelijk is het zover. Het nieuwe pand is nu echt in
gebruik genomen! Tijdens de noodopvang hebben
veel leerlingen de nieuwe school al gezien en er
gebruik van gemaakt. En vanaf februari mogen alle
leerlingen er naar toe. Hopelijk kunnen we de
binnenkort de deuren ook openzetten voor de
ouders van de leerlingen, zodat we allemaal een blik
kunnen werpen op de nieuwe school.
Onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:
-

Noodopvang
Nieuw MR-lid
Notulen online
Verkeerssituatie nieuwe school

Mocht je iets willen bespreken dan kan je ons
aanspreken op het schoolplein of mailen naar
mr.obsdezwaluw@opohvt.nl .

Op zoek naar nieuw lid MR
Dit jaar nemen we afscheid van Karin Schorfhaar. Zij
heeft ondertussen haar termijn binnen de MR
vervuld en heeft aangegeven haar plek over te
dragen en misschien wel aan jou!
Lijkt het je leuk om mee te praten en te denken
over het beleid, formatie, jaarplannen en op de
hoogte te zijn van alles wat er speelt op school? En
weet je ook wat er onder de ouders speelt?
Wil je meer informatie of heb vragen over de MR,
meld je bij Karin, Hermi, Marije of Jozien. Je kan
mailen naar mr.obsdezwaluw@opohvt.nl of
benader ons persoonlijk.

Online les en noodopvang
Een rare start in het nieuwe jaar. Op 5 januari
begonnen de meeste leerlingen online. Tevens
waren er tijdens deze lockdown gemiddeld 40
leerlingen per dag op school.
Een hele organisatie voor het team, maar het
online lesgeven en offline aandacht schenken aan
de leerlingen is goed verlopen.

Notulen online
De MR vergadert op dit moment online via teams. De
vergaderingen zijn openbaar, net als de notulen. Deze
kan je vinden via deze link. Mocht je aanwezig willen
zijn, stuur een berichtje en we nodigen je uit met een
linkje. De volgende vergaderingen zijn op:
-

13 april
1 juni

Verkeerssituatie
Een nieuwe school op een oude plek. Toch is er
wezenlijk iets veranderd aan de verkeerssituatie.
Er zijn twee scholen bij elkaar gevestigd, die
dezelfde schooltijden hanteren. Ook heeft de
verkeerssituatie een kleine verandering
ondergaan.
De eerste maand heeft niet geleid tot een
representatieve situatie rondom de school. Eerst
minder leerlingen in verband met de
noodopvang en daarna de sneeuwperiode.
Vanaf dit moment wordt de situatie goed
geobserveerd, zodat we over 6 weken de
gemeente kunnen informeren over de huidige
situatie. We willen een goed beeld schetsen van
de situatie. Zie je een gevaarlijke
verkeerssituatie, meld het bij de school of mail
via mr.obsdezwaluw@opohvt.nl

