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Beste ouders/verzorgers,
Zoals u in nieuwsbrief 6 van dit schooljaar
heeft kunnen lezen is de MR op zoek naar
nieuwe leden.
Leden van de MR-oudergeleding zijn helaas
beperkt houdbaar, althans dat schrijft het
regelement voor: na 4 jaar dient een lid plaatst
te maken voor fris talent of zich weer
verkiesbaar te stellen. En dit geldt nu voor
twee leden uit de oudergeleding.
Daarom zullen we voor het einde van het
schooljaar verkiezingen houden en twee leden
aanstellen, zodat de nieuw gekozen leden de
laatste vergadering mee kunnen maken en
volgend jaar kunnen starten.
Er zijn 3 kandidaten die zich verkiesbaar
stellen, hierdoor zullen we dus een officiële
verkiezing moeten starten.
Hieronder stellen de 3 kandidaten zich aan u
voor en via een separate mail - die direct na
deze nieuwsbrief zal volgen - kunt u stemmen
op uw favoriete kandidaat.

1. Angelika Loch-Peters
Ik ben moeder van 2 prachtige zoontjes Lex en
Mick en ik ben getrouwd met Jordy.
Oorspronkelijk kom ik uit Polen. In 2006 ben ik
naar Nederland geëmigreerd en hier mijn
opleidingen afgerond. Ik ben werkzaam in de
financiële/fiscale sector. Dat doe ik nu zo'n 10
jaar met ontzettend veel plezier.
Wij wonen dicht bij school waardoor ik wel
elke dag te vinden ben op het schoolplein. Ik
vind het ontzettend leuk hoe t' Holthuus ons
als ouders betrekt bij alle activiteiten van onze
kinderen. Ik wil graag ook een steentje
bijdragen middels de MR. De stem zijn van de
ouders die ik elke dag spreek. Gezamenlijk het
verschil kunnen maken en voor zorgen dat
onze kinderen elke dag met ontzettend veel
plezier naar school gaan en dat wij als ouders
met gerust hart kunnen zeggen "wij zijn blij
met deze school".
Ik ben een open en toegankelijk persoon.
Iedereen is bij ons altijd welkom.
Ik vind het belangrijk dat wij als ouders blij zijn
met de beslissingen welke wij voor onze
kinderen nemen.
Een blije ouder = een blij kind.
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2. Tajna Blaauw
ik ben 33 jaar oud en woon samen met mijn
vrouw Ella en onze kinderen Joep (4 jaar) en
Fleur (1,5 jaar) in Loovelden. Ik werk als
verpleegkundige op de Recovery/PACU van het
Rijnstate ziekenhuis.
Sinds oktober 2021 zit ons zoontje Joep op het
Holthuus in de Muziektent. Wij zijn nog steeds
erg blij dat we hebben gekozen voor het
Holthuus. Joep is hier goed op zijn plek en kan
zich goed ontwikkelen. Er wordt echt naar het
kind gekeken en de emotionele ontwikkeling
ervan. Ondanks de hoge werkdruk en de
onrustige tijd (corona) is de sfeer goed en
wordt er elke keer weer een oplossing
gevonden bij bijvoorbeeld ziekte maar ook de
uitjes en het schoolkamp. Ik vind het mooi om
te zien hoe ieder zich inzet om elke keer iets
leuks neer te zetten waarbij het belang van de
leerlingen voorop staat. Ik zou daarom ook erg
graag als ouder mijn steentje willen bijdragen.
Ik verwacht dat ik bij de MR op de juiste plek
zal zijn omdat ik kritisch ben maar ook
oplossingsgericht, creatief en open minded
waardoor ik situaties van meerdere kanten kan
bekijken. Ook kan ik, mede door mijn werk,
belangen van in dit geval de kinderen voorop
stellen en ben ik empathisch en sociaal.
Daarom stel ik mij graag kandidaat voor de MR
van het Holthuus.
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3. Evelien Ruzette
Samen met Vincent, Noa (Koraalrif) en Lea
(Zwanenmeer) woon ik op Loovelden.
Daarnaast werk ik als Office Manager in
Arnhem.
’t Holthuus is ooit opgericht door ouders en
dat komt nog altijd tot uiting in een uniek
klimaat, waarin iedereen zichzelf mag zijn.
Deze open kijk op kinderen en de bereidheid
om mee te denken en te bewegen, maken het
-samen met alle tradities- een fijne school,
waar ik zelf als kind ook graag op had
gezeten.
Na een aantal jaren meekijken en -doen en
met zowel een kind in de bovenbouw als de
onderbouw, is dit een mooi moment voor mij
om me aan te melden voor de MR. Ik bekijk
zaken graag kritisch, maar met een open blik.
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid
en met een hoofd dat altijd vol ideeën zit,
draag ik graag mijn steentje bij.
Mijn twee hoofddoelen zijn:
De MR zichtbaarder maken en het contact met
ouders/verzorgers intensiveren.
Denk hierbij aan het regelmatig hebben van
een open vragenuur en elke nieuwsbrief een
MR update.
Ervoor waken dat IKC ’t Holthuus met al zijn
gebruiken, gewoontes, sfeer en
ouderbetrokkenheid nog meer in ‘ere’ hersteld
wordt na de afgelopen covid periode.
Denk hierbij aan Holthuusjesdag, Boekdoen en
naschoolse activiteiten.

Als dit je aanspreekt, dan ontvang ik graag je
stem! Alvast bedankt.

