
Hallo vanuit de MR!    Januari 2021 
 
Laat ik beginnen met iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 te wensen. In de lockdown 
is het allemaal niet eenvoudig, maar we moeten er doorheen. Nu da vaccinaties zijn begonnen 
lijkt het er op dat we er uit gaan komen. Een positieve ontwikkeling is, dat we in de vorige 
nieuwsbrief de voortgang van de realisatie van Holk-Doornsteeg hebben kunnen zien. Mooie 
school is dat geworden zeg! Complimenten aan het team! 
 
Ik wil hierbij ook gebruik maken van de mogelijkheid om de dames van de AC hartelijk te 
bedanken voor het jaar 2020. Uit eerste hand weet ik wat er allemaal is gebeurd toen de 
lockdown weer van kracht werd. De planning werd naar voren getrokken en in plaats van een 
kerstfeest op donderdag werd ineens de dinsdag ervoor kerst gevierd. Maar het is gelukt. 
 
Vanuit de MR zijn we bezig om het continurooster met het team vorm te geven. Ik ben al 
aangesproken door ouders, wat duurt het toch lang, het is toch makkelijk (en zo dacht ik ook). 
Maar inmiddels is het mij duidelijk dat heel veel onderdelen in school, leerkrachten, 
leerlingen, TSO, financiën, door deze mogelijke verandering worden geraakt. 
 
Er is een werkgroep samengesteld van leerkrachten en leden van de oudergeleding van de 
MR die onder begeleiding van professionals dit traject gaat vormgegeven. Op het moment 
van typen is de eerste bijeenkomst gepland op 12 januari 2021, digitaal. Het spreekt voor zich 
dat we jullie op de hoogte houden van de voortgang! 
 
Mochten er vragen zijn rondom dit traject, mail ze alsjeblieft naar ons emailadres, 
mr.hk@pcogv.nl.  
 
Meld je aan …. 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat de termijn van twee ouders is verlopen en dat 
je je kan aanmelden voor deze plaatsen.  Lijkt het je leuk en interessant om achter de 
schermen van de school van je kinderen te kijken en mee te denken over de toekomst van de 
school, meld je dan aan voor de MR. Dit kan door een email te sturen naar  mr.hk@pcogv.nl. 
Geef je op voor 31 maart 2021! 
 
Ik zie de aanmeldingen tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, Dagmar Klaassen. 
 


