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                  Nieuwsflits nummer 19 

 4 februari 2022 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma   7 februari:  Adviesgesprekken gr. 8  
Di    8 februari: Adviesgesprekken gr. 8 
Wo    9 februari:    Adviesgesprekken gr. 8 
Do 10 februari:       Adviesgesprekken gr. 8 
Vr 11 februari: Adviesgesprekken gr. 8     
 
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 

Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij lijkt de maand januari altijd eindeloos lang te duren. De feestdagen 
zijn al lang voorbij, het is nog steeds donker ’s morgens als ik van huis vertrek en ’s avonds als ik naar huis ga is het 
inmiddels al weer donker aan het worden. Ik ben in ieder geval blij dat het inmiddels februari is. Die maand vliegt 
meestal voorbij.  

Over 3 weken is het Vastelaovend. Op school gaan we er een gezellig feest van maken met meerdere dagen in de 
laatste week  voor de vakantie die in het teken staan van dit feest. Informatie hierover vindt u in deze nieuwsflits. 
Ik heb er nu al zin in! 

Verder wil ik jullie toch ook weer even meenemen in de puzzel die het blijft om, ondanks de versoepelingen, de 
schoolorganisatie rond te krijgen. Naast de besmettingen die we helaas ook onder de leerkrachten hebben zijn er 
ook nog andere ziektes en redenen waarom leerkrachten af en toe afwezig zijn. En met het lerarentekort blijft het 
een enorme uitdaging om vervangingen geregeld te krijgen.  Maar we blijven ons best doen om voor iedere groep 
een leerkracht te vinden en voor ieder kind kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Het is dan ook heel fijn om 
van ouders terug te krijgen dat ze zich realiseren hoe lastig het ook voor ons moet zijn om in deze situatie er het 
beste van te maken en dat ze hun waardering hiervoor uitspreken; dat doet enorm goed! Dank je wel hiervoor! 

Wat ook fijn is, is dat juf Angélique al een aantal uren per dag op school is en steeds meer oppakt wat bij de 
verantwoordelijkheid voor een klas hoort. Haar armen genezen goed, maar de bewegingen die ze kan en mag 
maken zijn nog wel beperkt. Maar er zit schot in de zaak en ze kan haar werkzaamheden steeds verder uitbreiden, 
dus dat is positief. 

Dat was het voor deze week. Een fijn weekend gewenst en tot volgende week. 

 

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: 

 Danisha uit groep 7 Daan uit groep  6 

Lieke uit groep 8   Daan uit groep 7 

Fabian uit groep 7     

 

 

 

 

 

 

Vastelaovend 2022 
 
In de week van 21 t/m 25 februari zouden we ons eigenlijk voorbereiden op de Vastelaovend. Net zoals afgelopen jaar 
kan dit gezellige feest helaas niet doorgaan zoals we dat graag willen. Met alle geldende maatregelen die op dit moment 
gelden vieren we het ook dit jaar klein. Maar... we willen de Vastelaovend niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan! 
  
Daarom hebben we het volgende bedacht:  

 Op dinsdag 22 februari is het ‘raar met je haar dag’. Alle kinderen mogen dan met de 
gekste/grappigste/mooiste kapsels naar school komen. 

 Op woensdag 23 februari is het ‘gekke snoetendag’. De kinderen mogen met schmink op hun gezicht naar 
school komen.  

 Op donderdag 24 februari is het 'roeëd-gael-greundaag'. Alle kinderen mogen dan in de kleuren van de 
Vastelaovend op school verschijnen. 

 En op vrijdag 25 februari mogen alle kinderen hun mooiste verkleed pak aan op school! Op deze dag krijgen de 
kinderen ook allemaal een zakje chips en ranja van de OR. Het is dus niet persé nodig om uw kind een 
pauzehap mee te geven. Heeft uw kind een allergie, zorgt u dan zelf voor een alternatief voor uw kind?          

Wij kunnen ons ook goed voorstellen dat niet iedereen zich hier even prettig bij voelt. Het verkleden is dan ook niet 
verplicht maar voor een ieder die dit leuk vindt!  
De Vastelaovend wordt uiteraard alleen in de eigen klas gevierd, we komen dus niet zoals gewoonlijk bij elkaar in de 
speelzaal!  
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We willen er graag een gezellige week van maken met de kinderen. Daarom vragen wij jullie om confetti, zwaarden, 
geweren etc. deze dagen thuis te laten! 
  
Groetjes,  
 

namens de werkgroep Vastelaovend!  
 

 

 

 

 

 

 


