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Kalender volgende week: 

Ma 29 november:     
Di  30 november:  
Wo    1 december:     
Do   2 december:        Surprise in de groepen 5 t/m 8  
Vr   3 december:  Studiedag; alle kinderen zijn vrij     
 
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 

Het zal erom spannen vanavond tijdens de persconferentie. Vanuit meerdere bronnen horen we dat er toch 
opnieuw sprake zou kunnen zijn van een schoolsluiting. We zijn druk doende geweest om meerdere scenario’s uit 
te werken. Hoe krijgen we alle vervangingen geregeld als de school open blijft en ook hoe we het thuisonderwijs 
weer op gaan starten als de scholen toch dicht moeten? Want naast thuisonderwijs zullen we zeer waarschijnlijk 
ook weer noodopvang moeten realiseren. Alles vraagt de nodige voorbereidingstijd qua planning. Zodra er 
duidelijkheid is, zal ik u via Isy op de hoogte brengen van het scenario dat we gaan volgen. 

Hoe dan ook: na bijna 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben gaat juf Lisette vanaf volgende week genieten 
van haar welverdiende pensioen. Aanstaande maandag is haar laatste werkdag. We willen haar bedanken voor 
haar jarenlange en tomeloze inzet en weten zeker dat heel veel kinderen (waarvan er inmiddels velen ook 
volwassen zijn) met veel plezier aan hun jaar met juf Lisette terug zullen denken. Bedankt namens alle kinderen van 
KOM.MIJN, van nu en uit het verleden. 

Nu zorgde juf Lisette voor de vervanging van juf Angélique, dus ook daar lag een uitdaging voor ons als school om 
ervoor te zorgen dat deze groep niet thuis komt te zitten. We hebben echt moeten knippen en plakken, iets wat we 
heel erg vervelend vinden. Maar de komende weken zal er dus zo’n beetje iedere dag iemand anders deze groep 
voor zijn of haar rekening nemen en zal er dus iedere dag een andere groep thuis moeten blijven. Er zal voor die 
groepen werk klaarstaan, maar de leerkracht is die dag niet beschikbaar voor uitleg of vragen, aangezien hij of zij 
les moet geven in groep 4G. Dit zijn echt noodgrepen; we zijn er zelf helemaal niet blij mee. Helaas hebben we 
geen andere oplossing meer. We hopen dan ook op ieders begrip. 

Verder in deze nieuwsbrief een verslag van de eerste MR-vergadering van dit schooljaar en natuurlijk weer de 
jarige jobjes. 

 

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: 

Vere uit groep 8  Sjors uit groep 7 

Juf Lisette uit groep 4   Levi uit groep 4 

Jule uit groep 4  Raoul uit groep 8 

Roos uit groep 4  Nienke uit groep  8 

Dico uit groep 6  Gijs uit groep 5 

Sem uit groep 1/2 

 

Nieuws uit de MR 

MR vergadering 14 oktober 2021 

Een paar weken na de start van het nieuwe schooljaar was het ook weer tijd voor de 1e MR vergadering van dit 
schooljaar. 

Waar we vorig jaar elkaar alleen digitaal zagen, kon dat nu weer een fysiek. Het was even wennen om gewoon naast 
elkaar te kunnen zitten. 

We begonnen deze avond met afscheid nemen van Bart en Xandra. Beiden namen afscheid van de MR en zijn opgevolgd 
door Kelly Schmitz namens de ouders en Charlotte Kroon namens het personeel. Mourad Ouchen neemt zitting in de rol 
van auditor. Na het afscheid konden we starten met de vergadering. 

Aan de orde kwam het voorzitterschap. Momenteel  is Lieke de voorzitter, maar wil dit niet de komende jaren zijn. 
Roeland sloot voor dit punt via Meet aan om zijn ervaringen als ouder in de rol van MR voorzitter toe te lichten.  Ieder 
lid van de MR is gevraagd hierover na te denken.  In de volgende vergadering zullen we hier verder over doorgaan. 

Verder hebben we even de start van het nieuwe schooljaar besproken, het algemene beeld van de aanwezigen was dat 
de start goed verlopen is. 

Andere punten die we besproken hebben waren de begroting, het algemene niveau en de winterschool. De 
zomerschool was eigenlijk de winterschool, maar door Covid-19 verplaatst naar de zomer. Voor de winterschool zijn 
allerlei spullen beschikbaar waaronder kleine robots, elektro kits, Lego Spike en chromebooks. Hier kunnen de kinderen 
allerlei leuke dingen mee maken.  De kennis die ze hiermee opdoen kunnen ze weer doorgeven aan andere kinderen 
van andere groepen. 

Tijdens de rondvraag kwam het gebruik van sociale media ter sprake. Door de lockdown afgelopen jaar, is de 
informatieavond van Lei Seuren niet doorgegaan. Deze is opnieuw gepland en zal plaatsvinden op 22 maart 2022. 
Daarnaast komt hij ook in de groep 6 t/m 8 in de klassen om over veilig gebruik van sociale media te praten. 

Het was weer een goede vergadering! 

  

Namens de MR 

Bianca Wijnands 
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Sinterklaas “op school” 

Vandaag was de grote dag! Sinterklaas zou een bezoek brengen aan onze school. Helaas zorgden de Corona-

maatregelen ervoor dat Sinterklaas en zijn roetveegpieten niet meer in de school mochten komen, dus werd er snel een 

alternatief bedacht. Via een groot scherm in de speelzaal hadden de kinderen toch nog contact met de Goedheiligman 

en konden ze vragen stellen, een optreden verzorgen en werd er vooral heel veel gezongen. Ondanks alles kijken we 

terug op een hele gezellige ochtend, waarvan de onderstaande foto’s een sprekend bewijs is. 
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