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VERKEERSSITUATIE

Sinds het voornemen van een nieuwe school op de
huidige locatie is er al aandacht geweest voor de
verkeerssituatie rondom de nieuwe school. Er zijn
voor oplevering van het gebouw ook
verkeersaanpassingen geweest om de situatie veiliger
te maken. Wat wel vaker blijkt, komt de theorie niet
helemaal overeen met de praktijk. Er is al vanaf de
opening van het nieuwe pand geconstateerd dat de
situatie niet altijd veilig is. Vooral gedurende de
breng- en haalmomenten van de kinderen ontstaan
nog wel eens lastige situaties. Er wordt vanuit de
politie en handhaving regelmatig gecontroleerd en
daarnaast is er nauw contact tussen de school en de
politie over de situatie. Uiteraard horen we het graag
als er onveilige situaties ontstaan, deze kunnen we
dan ook voorleggen aan de politie.

Wel is er initiatief genomen om weer te beginnen met
klaarovers, hierin wordt gezamenlijk opgetrokken met
de Welp. Op twee belangrijke plekken worden de
klaarovers ingezet, om de leerlingen veiliger naar
school te kunnen laten gaan. Hoe meer ouders zich
hiervoor aanmelden, hoe kleiner de last. Mocht je je
alsnog willen aanmelden, dan kan je dit aangeven bij
René Scholten.

 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de
onderstaande onderwerpen.
- Vergaderdata 2021-2022 
- Verkeerssituatie
- Fruit en traktaties 
- Samenwerking met de OR
- Ouder-tevredenheid enquête

Mocht je graag iets onder de aandacht brengen of
meer informatie hebben over een onderwerp dan
kan je ons aanspreken op het schoolplein of mailen
naar mr.obsdezwaluw@opohvt.nl

 FRUIT EN TRAKTATIES
Fruitdagen 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn fruitdagen op
de Zwaluw. Willen jullie er dan ook op toezien dat
je kind naast het schoolfruit geen koekje mee heeft.
Zo houden we onze ‘gezonde school’ in stand.
Daarnaast is het natuurlijk ook erg fijn als er op
maandag en dinsdag ook fruit meegegeven wordt. 
 
Traktaties 
Wanneer je kind jarig is mag het trakteren. Wat een
feest voor ieder kind! Je wilt natuurlijk uitpakken
voor je kind en pakt het daarom vaak groots aan.
We willen jullie vragen er een klein feestje van te
maken, zonder cadeautjes etc. Zo blijft het voor
iedere ouder haalbaar en betaalbaar. 
 
Deze onderwerpen komen voort uit opmerkingen
in de enquête en opmerkingen van enkele ouders
naar de MR. Alvast bedankt voor jullie begrip. 



SAMENWERKING 
MET OR 

 Binnen de school werken we met verschillende
"raden" elk ook met een eigen agenda en doel. Om
meer op de hoogte te zijn van deze verschillende
raden en de activiteiten die zij doen, hebben we
ingezet om bij elkaars vergaderingen aan te sluiten. Als
MR hadden we al een tijd de doelstelling om bij de
vergaderingen van de leerlingenraad aan te sluiten.
Sinds de opmars van Corona is dat helaas niet meer
mogelijk geweest. Zodra de regels het weer toelaten,
zullen we hier direct weer bij aanschuiven. Ook willen
we als MR meer op de hoogte zijn van de organisatie
van de activiteiten vanuit de OR. Naast de
maandelijkse ophaalronde van het oud papier,
verzorgen zij vele activiteiten gedurende het jaar, die
zonder de OR niet of op een uitgeklede manier
mogelijk zouden zijn. Om meer inzicht te krijgen, zullen
we ook regelmatig bij de vergaderingen van de OR
aansluiten en zal er ook iemand van de OR aansluiten
bij onze vergaderingen. 

 OUDER-TEVREDENHEID
ENQUÊTE

DATA VERGADERINGEN
MR 2021-2022

De vergaderingen van de MR staan voor dit schooljaar
gepland op de onderstaande data. 
• 8 februari 
• 5 april 
• 14 juni

De MR vergadert vanwege de maatregelen op dit
moment online. De vergaderingen zijn openbaar, net
als de notulen. De notulen worden na vaststelling op
de website van OBS de Zwaluw gepubliceerd.

 

De vele reacties op de enquête waren overwegend
positief en de genoemde verbeterpunten (zoals bijv.
traktaties, fruit en verkeer) zijn besproken tijdens onze
MR-vergadering en hebben onze aandacht. Bedankt
voor alle reacties! 

 


