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                  Nieuwsflits nummer 13 

 10 december 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 13 december:    
Di  14 december:  
Wo  15 december:     
Do 16 december:        
Vr 17 december:      
 
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 

Komende weken gaan we weer knutselen voor kerst. Net als vorig jaar  kunt u via een speciale website zien wat er 
in de diverse groepen gemaakt wordt. Uw kind krijgt dat werkje mee naar huis en wij vragen aan u een vrijwillige 
bijdrage voor dit kerstwerkje van (minimaal) €1,00 . Meer mag natuurlijk ook. Het geld dat deze kerstwerkjes 
opleveren willen we doneren aan ’t Prônk-eppelke. Vanuit goed burgerschap willen we iets extra’s voor de 
bewoners en bezoekers doen omdat deze moeilijke tijden vaak nog een beetje extra moeilijk zijn voor onze 
ouderen. Namens hen alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Verder bent u ongetwijfeld net zo benieuwd als wij naar de persconferentie van komende dinsdag waarin we 
(hopelijk) te horen krijgen of de kerstvakantie inderdaad een week eerder begint of dat de scholen gewoon open 
blijven. De PO-raad voor het primair onderwijs heeft alle besturen om advies gevraagd en zal namens ons allen 
advies uitbrengen aan het kabinet.  

Dan de zelftesten voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Gisteren zijn de zelftesten 
geleverd en vandaag gaan ze mee met de kinderen uit de betreffende groepen. Ieder kind heeft vandaag 2 
zelftesten mee naar huis gekregen en volgende week tegen het einde van de week volgen er dan weer 2. Waarom 
zo? We weten van andere scholen dat de zelftesten vaak verspreid geleverd worden. Met de testen verzoeken wij 
u dringend om deze ook te gebruiken want het aantal besmettingen moet echt omlaag. Wij gaan u natuurlijk niks 
verplichten en ook zullen wij geen enkel kind zelf testen. Dat is verboden en wij willen dat ook helemaal niet op ons 
nemen. U als ouder(s) / verzorger(s) beslist daarover en niemand anders. 

Deze week hebben 3 groepen een dag thuis moeten blijven omdat de leerkracht zelf ziek was en omdat er een 
positieve testuitslag thuis was. Zoals ik u al vaker verteld heb is de rek eruit voor wat vervanging betreft en kunnen 
we maar heel sporadisch iemand vinden die kan vervangen. Onze eigen collega’s zijn al maximaal ingezet en zoals u 
weet zijn we in een groep aan het rouleren en hebben we tijdelijk van 3 groepen 3 er 2 gemaakt om zo een 
leerkracht vrij te spelen. Ook daarom verzoek ik u dringend om thuis de zelftesten af te nemen; 2 keer per week. 

Dank u wel. 

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 een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Saar uit groep 3  juf Xandra uit groep 1/2 

Giulia uit groep 5  Lana uit groep 5 

Marnix uit groep 8 Jayden uit groep 8 

Joep uit groep 3  Haci Serif uit groep 6 

Nevai uit groep 1/2 Levi uit groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


