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                  Nieuwsflits nummer 10 
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Kalender volgende week: 

Ma 22 november:    
Di  23 november:  
Wo  24 november:     
Do 25 november:        
Vr 26 november: Sint op school      
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Qua vervangingen was het deze week relatief rustig. Alleen juf Vivian moest getest worden, maar de uitslag was 
gelukkig negatief. Wat weer positief voor ons en zeker voor de kinderen van groep 1/2A. We merken echter nog 
steeds dat het aantal kinderen dat ofwel besmet is ofwel thuis moet blijven vanwege een besmetting in het gezin 
aan het oplopen is. Ook bij onze collega’s zien we die ontwikkeling, maar gelukkig is er nog niemand daardoor in 
quarantaine gehoeven. Maar ik ben bang dat dat een kwestie van tijd is, voor we dat ook op KOM.MIJN zullen 
meemaken. Ik hoorde donderdag op het nieuws dat er diverse scholen voor een dag of 10 moeten sluiten omdat er 
geen vervanging meer te realiseren is en ook dat er al stemmen opgaan om de kerstvakantie met 2 weken te 
verlengen om het aantal besmettingen terug te dringen. Kortom; het eind is nog niet in zicht. 

Maar ondertussen blijven we positief ingesteld en roeien we met de riemen die we hebben.  

Sinterklaas is gelukkig veilig aangekomen, ook in Belfeld. Volgende week vrijdag zal hij een bezoekje aan school 
brengen. Daar kijken we altijd weer naar uit. Het brengt een heleboel extra sfeer en gezelligheid met zich mee. 
Natuurlijk is het voor een aantal kinderen ook een spannende en soms zelfs stressvolle tijd. We proberen met 
iedereen rekening te houden. 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/content/KomMijn/docs/Jaarkalender_2020-2021_DEF__1_.pdf
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Wie is er jarig deze week? 
 

Wij wensen de volgende kinderen en collega’s een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Guus  uit groep 6  Jane uit groep 1/2 

Florine uit groep 6 Llewyn uit groep 1/2 

Lis uit groep 6  Juf Laura uit groep 6 

Boaz uit groep 5   Lennon uit groep 1/2 

Morris uit groep 1/2 Leen uit groep 6 

Mees uit groep 1/2  Juf Nicole uit groep 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


