NIEUWSBRIEF MR
VACATURE MR ingevuld
Wij zijn erg blij met onze twee nieuwe leden, ze stellen zich voor.
Hermi Kottelenberg
Hallo, ik zal mij even voorstellen voor iedereen die mij niet kent.
Mijn naam is Hermi Kottelenberg, ik ben 41 jaar en getrouwd met
Marcel Brunsveld. Wij wonen aan de Stationsweg en hebben twee
kinderen. Onze dochter Diede is 8 jaar en zit in groep 5a. Onze
zoon Finn is 2,5 jaar. Ik werk als Hoofd-Productontwikkeling bij
Offerman in Borculo, een vleeswaren bedrijf en doe de financiële
administratie van Fourleft Reclame & Sign; het bedrijf van Marcel.
Aangezien we nog heel wat jaren aan de Zwaluw verbonden zijn
door de leeftijd van onze kinderen leek het mij interessant om
eens wat meer over het beleid van de school te weten en hier als
ouder actief bij betrokken te zijn. Aangezien de Zwaluw tevens aan
de vooravond van een grote verandering staat middels de verhuizing en nieuwbouw, leek mij dit een
goed moment om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Goede communicatie is wat mij
betreft de sleutel tot succes.
Karin Schorfhaar
Mijn naam is Karin Schorfhaar - Otten. Ik ben getrouwd met
Mark, samen hebben we twee kinderen: Hugo (groep 6) en
Doeke (groep 5).

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als intern begeleider,
leerkracht en hoogbegaafdheidsspecialist in het basisonderwijs.
Ik wil me graag inzetten om, namens de ouders van obs de
Zwaluw, mee te denken en te adviseren over het beleid van
school. Openheid, transparantie en een goede communicatie
vind ik hierbij erg belangrijk.

Onze MR bestaat nu uit 5 ouders waarvan Joke Nijland haar secretariële taken heeft overgedragen
aan Karin Schorfhaar. Joke wordt adviserend MR lid en draagt ook haar stemrecht over aan Karin.
Verder zijn er 4 leerkrachten MR lid. Voor ons is het belangrijk om te weten wat er speelt en leeft.
Heb jij vragen of wil je eens van gedachten wisselen? Heb je ideeën en wil je die graag voorleggen?
Neem contact op met een van de MR-leden.
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Tijdelijke huisvesting
Zoals bekend komt de tijdelijke huisvesting van de Zwaluw bij de Haverkamp. Dit is een heel proces
want hoe organiseer je de verhuizing? Hoe zit het met de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke
huisvesting? En zo zijn er nog vele vragen. Helaas valt hierover nog weinig te zeggen. Wel heeft het
onze aandacht. Daar waar het kan benoemen wij al wel onze vragen en zorgen aan de Directie.

Wil je meer weten , spreek een van de MR leden aan of mail ons mr@obsdezwaluw.nl
Belia Hijlkema
Voorzitter MR

