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Kalender volgende week: 

Ma 17 januari:  Cito groep 3 t/m 7  
Di  18 januari: Cito groep 3 t/m 7, centrale aanmelding nieuwe kleuters 
Wo  19 januari:    Cito groep 3 t/m 7 
Do 20 januari:       Cito groep 3 t/m 7, MR vergadering 19.30 uur 
Vr 21 januari: Cito groep 3 t/m 7     
 
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 

Al weer een week erop zitten. We begonnen helaas afgelopen zondag met 2 positief geteste leerkrachten . 
Gelukkig was er voor die eerste maandag vervanging beschikbaar, maar we konden toch niet voorkomen dat er een 
groep op dinsdag thuis moest blijven en een groep op woensdag. Het blijft heel beperkt wat er nog ingezet kan 
worden qua vervanging en dat zal ook nog wel een poos zo blijven. Het was natuurlijk heel fijn dat alle groepen wel 
samen konden proosten op het nieuwe jaar 2022. Samen ervoor zorgen dat het een mooi, fijn en gezellig jaar mag 
worden. Daar hebben we allemaal even bij stil gestaan. Verderop treft u een foto van groep 7N die hierop geproost 
hebben. Dat wens ik u ook allen en natuurlijk in de eerste plaats een goede gezondheid want dat dat blijft toch het 
belangrijkste…..je kunt vele wensen hebben, maar als je (ernstig) ziek bent, heb je nog maar één wens…… 

Er komen steeds meer kinderen op de fiets naar school en dat is een goede ontwikkeling. Op dit moment is het ’s 
morgens nog best wel donker op het moment dat de eerste kinderen naar school komen of worden gebracht. Het 
komt regelmatig voor dat er veel mensen (ouders en kinderen) zonder verlichting fietsen. Voor de veiligheid van 
iedereen wil ik iedereen vragen om ervoor te zorgen dat je goed zichtbaar bent in het verkeer. Beter voorkomen 
dan genezen. 

Met instemming van de MR hebben we nog een aantal extra chromebooks aangeschaft uit de stakingsgelden (weet 
u nog; we staakten toen voor minder werkdruk en een oplossing voor het lerarentekort) en geld dat nog te 
besteden was vanuit de zomer-/ winterschool. Deze chromebooks zijn bedoeld voor de groepen 3 en 4. We gaan 
namelijk over op nieuwe Citotoetsen en die worden digitaal gemaakt, dus die extra chromebooks waren meer dan 
welkom.  

Nou dat was het voor deze week. Hieronder vindt u de jarigen van de komende week en de foto van groep 7! 

Fijn weekend allemaal! 

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 een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Riley uit groep 1/2  Davino uit groep 8 

Yosf uit groep  1/2 Isa uit groep 1/2 

Tren uit groep 5  Valentina uit groep  1/2 

Enzo uit groep 4  Julia uit groep 1/2 

Ibrahim uit groep 8 Hidaya uit groep 1/2  

Vajèn uit groep 1/2 Aafke uit groep 3 

Bram uit groep 4  Cayden uit groep 1/2 

 

 

 

 

Proosten op het nieuwe jaar 

 

 

 

 

 


