
Hallo vanuit de MR!    Maart 2021 
 
Zo, de eerste week na de voorjaarsvakantie zit er op. Kinderen gaan weer lekker naar school. 
Er wordt veel geleerd, gespeeld en lekker gekeet. 
 
De werkgroep continurooster is voor de eerste keer bijeengeweest. De werkgroep onderzoekt 
alle aspecten van een mogelijke verandering in het rooster. Jullie moeten daarbij denken aan 
het model van continurooster, maar ook over de praktische invulling van het rooster: hoe deel 
je de lunchpauze het beste in voor de leerlingen en leerkrachten - is daar een goed voorbeeld 
van. Externe professionele begeleiding helpt met het doorrekenen van een aantal roosters en 
kijkt dan naar kosten die worden gemaakt en de lesuren die worden geboden. Er komt, zoals 
jullie kunnen lezen, nog heel wat kijken bij dit proces. 
 
Deze maand is de laatste maand dat je je kan aanmelden voor de MR voor de komende drie 
jaar. 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. Dit kan door een 
email te sturen naar  mr.hk@pcogv.nl. Na de sluitingsdatum zullen we bericht geven aan de 
ouders die zich hebben aangemeld voor nadere informatie. 
 
Ook de Activiteiten Commissie heeft nieuwe leden nodig. In de AC zitten enthousiaste 
ouders die het team van leerkrachten helpen met de organisatie van feestelijke activiteiten 
voor de leerlingen. De AC moet nu de twee vestigingen van Kindcentrum Holk, Galjoen en 
Doornsteeg, verzorgen. Daar komt nog bij, dat aan het einde van elk schooljaar een aantal AC 
leden zal aftreden omdat hun kinderen van school gaan. En daarom is de AC dus op zoek 
naar nieuwe leden. Als je meer zou willen weten over de AC, kijk dan eens op de website, 
https://kindcentrum-holk.nl/activiteitencommissie/. Lijkt het je nu al leuk om mee te helpen 
of wil je extra informatie, stuur dan een email naar ac.hk@pcogv.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, Dagmar Klaassen. 


