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Even bijpraten
Afgelopen vrijdag hebben we de eerste officiële vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. We hebben een
goede start kunnen maken. Onze grootste zorg voor dit schooljaar is het gebrek aan vervangers. Zoals ik al eerder
meldde zal het ongetwijfeld voorkomen dat ik u ’s morgens via Isy moet mededelen dat uw kind thuis zal moeten
blijven, mocht er een leerkracht ziek worden. Als we het intern niet opgelost krijgen, dan is er niemand om de
groep over te nemen. We hopen dit tot een minimum te beperken, maar zullen soms met handen gebonden zijn.
Deze week heeft groep 1/2J dat helaas al ervaren. Gisteren is deze groep thuis geweest omdat juf Claudia ziek was
en we echt geen andere oplossing voorhanden hadden.
Nu de school weer begonnen is, merkt de buurt ook meteen een toename van het aantal auto’s in de diverse
straten rondom school. Dit zorgt op meerdere plekken voor onoverzichtelijke en daarmee vaak ook gevaarlijke
situaties. Vriendelijk verzoek om uw kind zoveel als mogelijk te voet naar school te brengen en halen. Met de fiets
is natuurlijk ook een goed alternatief. Steeds meer kinderen mogen zelfstandig met de fiets naar school komen. Dit
zorgt natuurlijk ook voor meer fietsen in de fietsenstalling. We vragen ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4
om de fietsenstalling op het kleuterplein te gebruiken. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan, ook geen
loopfietsjes. Alvast bedankt voor uw medewerking.
In de vakantie heeft juffrouw Margo haar 25-jarig onderwijsjubileum gehad. Nogmaals van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal en we hopen dat de kinderen van KOM.MIJN nog lang van haar deskundigheid mogen profiteren
Verder wil ik nog even vermelden dat we nog steeds (metalen) deksels en kroonkurken sparen voor het goede doel.
Ook oude of te kleine kleding kunt u nog steeds in de kledingcontainer bij speelplein noord inleveren en lege
batterijen kunnen in de batterijenbak bij de hoofdingang.
Tot slot treft u hieronder een voorstelrondje aan van onze nieuwe collega’s aan. Veel leesplezier!

Ik wens iedereen een gezellig, leerzaam en mooi schooljaar toe en hoop op een prettige samenwerking.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een aantal van jullie heeft me wellicht vanochtend op het schoolplein zien staan, sommige kinderen zullen thuis verteld
hebben over een bezoekje aan de klas van mij.
Met het vertrek van Inge van Hunsel, kwam er een plek vrij als teamleider hier op bs Kom.Mijn. Deze mag ik met plezier
invullen voor de groepen 6-7-8. Deze eerste week stond in het teken van kennismaking met de kinderen, collega’s en
school. Ik kijk terug op een prettige start en heb met nieuwsgierigheid zin om op bs Kom.Mijn samen te werken aan de
ontwikkeling van kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen en collega’s met plezier naar school komen, zich
betrokken voelen en trots zijn op dat wat ze leren en doen. Hier draag ik graag aan bij.
Ik woon samen met mijn man en dochter van 3 in Swalmen. In november/
begin december verwachten we ons tweede kindje. Dit betekent dat ik in de
herfstvakantie met zwangerschapsverlof ga. We zijn verschillende opties aan
het onderzoeken betreffende de vervanging van mij in deze periode. Zodra
hier een keuze in gemaakt is, stellen we jullie op de hoogte.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met jullie!
Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Per mail ben ik te bereiken
via michelle.burggraaf@kerobei.nl

Hallo jongens en meisjes, beste ouders,
Via deze weg wil ik mij even kort voorstellen aan jullie. Mijn naam is Rogier Coort. Ik ben 47 jaar, getrouwd en trotse
vader van drie kinderen. Ik woon in Grubbenvorst. Dit schooljaar kom ik werken bij jullie op school. Na 22 jaar met veel
plezier in Baarlo te hebben gewerkt was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik ben blij dat ik de kans krijg om aan de slag te gaan op Kom.mijn! Ik heb er erg veel zin in.
Tot gauw!
Heel veel groeten,
meneer Rogier

Mijn naam is Koen Giesberts en ik ben sinds dit jaar werkzaam op basisschool Kom.Mijn. Ik woon al 28 jaar in Blerick. Ik
zal dit jaar op maandag en dinsdag vanaf groep 1 t/m 8 de gymlessen verzorgen. Op donderdag en vrijdag sta ik in de
klas bij groep 1/2 i.
Ik heb het afgelopen jaar lesgegeven op het Valuascollege en sta bij veel leerlingen al bekend als zwemmeester Koen
aangezien ik drie jaar bij Rodan zwemschool les heb gegeven. Dit maakt het extra leuk om hier nu les te komen geven
want ik zie ontzettend veel bekende gezichten.
Ik ben ontzettend gemotiveerd om er een super jaar van te maken voor zowel de kinderen als
mezelf en ga met veel plezier deze nieuwe uitdaging tegemoet.
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Hallo,
Mijn naam is Jacqueline Krupke. Ik ben 28 jaar en kom uit Helden.
Ik ben afgestudeerd onderwijsassistent en kom dit schooljaar de groepen 5 en 6
ondersteunen. Mijn hobby’s zijn voornamelijk creatief bezig zijn met knutselen, tekenen,
breien, ect. Ook beweeg ik graag in mijn vrije tijd en doe fitnessen en wandelen in de natuur.
Ik heb heel veel zin om dit schooljaar aan de slag te mogen in de groepen 5 & 6.

Hallo allemaal,
Ik ben Lizet Denessen, ik ben 30 jaar en woonachtig in Blerick. Ik kom hier op KOM.MIJN groep 3 en 4 ondersteunen.
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig en onderneem ik graag dingen met vriendinnen.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Kim van den Hombergh en ik ben 30 jaar. 9 jaar geleden ben ik afgestudeerd en ik heb het geluk gehad
altijd met kinderen te mogen werken. Dit is al van jongs af aan mijn passie. Ik heb voorheen in de kinderopvang en in de
Jeugdzorg gewerkt en door nu bij Kom.mijn te komen werken is er een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen.
Ik ga binnen Kom.mijn aan de slag als onderwijsassistent binnen de unit groep 7/8. In mijn vrije tijd ben ik leiding bij
Jong Nederland, zing ik in een koor, ben ik graag creatief bezig (knutselen en bakken) en doe ik aan yoga. Ik kijk er erg
naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en wie weet tot ziens binnen Kom.mijn.
Groetjes Kim
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Even voorstellen: mijn naam is Nancy van Heijster, ik ben 44 jaar en ik woon met mijn
man en 3 pubers in ons heerlijke huis in de Boekend.
In het verleden heb ik heel wat jaartjes als logopedist in speciaal onderwijs gewerkt en
sinds een jaar of vier werk ik als ZZPer in allerlei leuke opdrachten, die veelal te maken
hebben met het ondersteunen van communicatie van en met kinderen. Een van mijn
werkgerelateerde passies is het gebruik van ondersteunende gebaren. Ik verzorg oa
gebarencursussen voor ouders en begeleiders en ik begeleid een dove 21-jarige jongen
met een verstandelijke beperking.
Dit schooljaar mag ik aan de slag op Kom.mijn als spraak-taalondersteuner. In die
hoedanigheid zal ik met name betrokken worden bij kinderen met Nederlands als tweede taal, samen met collega's
zetten we in op het leren begrijpen en gebruiken van de Nederlandse taal, zodat deze kinderen zich steeds meer thuis
gaan voelen in hun nieuwe omgeving.
Ik ben warm ontvangen door het team en de leerlingen van Kom.mijn en heb zin om aan de slag te gaan!

Terug van weggeweest.
Voor de mensen die mij nog niet kennen een tipje van de sluier over mezelf.
Mijn naam is Berna van Dijk-Goossens. Ik ben geboren en getogen in Belfeld.
Op dit moment woon ik, samen met mijn partner Geert, in Arcen.
Een van mijn hobby’s is toneelspelen. Dit doe ik bij toneelvereniging Sjabloon
in Belfeld waardoor de band met Belfeld altijd is gebleven.
Sinds 1981 werk ik in het onderwijs, waarvan vele jaren in Belfeld.
Na een uitstapje van enkele jaren ben ik nu weer, zoals Anouk reeds schreef in Isy,
“terug op mijn oude nest”.
Ik heb er heel veel zin in om er, samen met jullie, een hele fijne schooltijd van te maken voor ons allemaal.

Nieuwe lees- mediaconsulent
Ik ben Doortje Bongaarts en werk sinds 1 maart van dit jaar ben bij Bibliotheek Venlo als lees-mediaconsulent. Binnen
Basisschool KOM.MIJN en Kindercentrum KOM.MIJN richt ik me samen met de teams op (voor)leesplezier,
leesontwikkeling, leesmotivatie vanuit de doorgaande leeslijn.
De afgelopen 18 jaar heb ik binnen Kentalis gewerkt als pedagogisch behandelaar en relatiebeheerder voorlichting en
kennisoverdracht met kinderen met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis en/of gehoorverlies.
Ik woon in Baarlo, samen met mijn vriend en onze kinderen. In mijn vrije tijd ontdekken we samen de omgeving met de
fiets, lees ik graag een (kinder)boek en ga ik graag naar het theater.
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We zijn weer begonnen
De kinderen werden afgelopen maandag feestelijk onthaald op de speelplaats. De ouderraad had de beide
toegangspoorten prachtig versierd met veel kleurige ballonnen om iedereen van harte welkom te heten. Het weer hielp
natuurlijk ook mee. Ik vond een paar meiden bereid die graag op de foto wilden onder deze ballonnenpracht. Bedankt
meiden!

Veel plezier allemaal! We gaan er samen een leuk schooljaar van maken!
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