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Kalender volgende week: 

Ma 21 februari:  Driehoeksgesprekken 
Di  22 februari: Driehoeksgesprekken 
   Rare haren dag 
Wo  23 februari:    Driehoeksgesprekken   
   Gekke snoeten dag 
Do 24 februari:       Driehoeksgesprekken 
   Roeëd-gael-greun dag 
Vr 25 februari: Driehoeksgesprekken 

Verkleed naar school     
 
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 lijkt erop dat we weer zo’n beetje terug gaan keren naar “normaal”. Voor school betekent dit dat we na de 
Carnavalsvakantie geen mondkapjes meer hoeven te dragen als we ons verplaatsen binnen het gebouw. Het 
dringende advies om 2x per week thuis te testen blijft nog wel even van kracht voor de leerkrachten en de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

Ook hoeven we dan niet meer in bubbels te werken en kunnen we na de vakantie dus weer groepsdoorbrekend en 
groepsoverstijgend gaan werken. De groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen kan weer gezamenlijk aan de 
slag, de leerlingenraad kan weer bij elkaar komen en het MT, de leerkrachten en onderwijsassistenten mogen weer 
meerdere groepen per dag bezoeken. Bovendien mag er buiten weer gezamenlijk gespeeld worden. Hoe fijn is dat? 

Er verandert dan ook weer wat aan de ophaaltijden aan het einde van de schooldag. Die worden na de vakantie 
weer gelijk voor alle kinderen; op maandag, dinsdag en donderdag om 14.45 uur, op woensdag en vrijdag is dat 
12.15 uur. Houdt u wel weer rekening met andere groepen? Daarmee bedoelen we dat u pas 5 minuten voor einde 
schooltijd naar de klas van uw kind kunt lopen zodat de klassen die u passeert niet onnodig afgeleid worden van 
hun werk. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Verderop in de nieuwsbrief treft u een klein stukje over de verkeers(-on)veligheid tijdens de breng- en 
haalmomenten. Ook hier vragen we ieders medewerking in het kader van een veilige schoolroute voor alle 
kinderen van KOM.MIJN. 

Tot slot nog een vooruitblik op de komende week: vanaf dinsdag is er iedere dag een ander thema in de geest van 
Carnaval. Kinderen mogen hier aan meedoen ,maar zijn tot niks verplicht. Vrijdag sluiten we af, ieder in de eigen 
klas, met een gezellig feest en dan begint de vakantie. Alaaf!!  

P.s: op vrijdag 25 februari hoeft het mondkapje niet meer op. 

 

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: 

Sophie uit groep 7 Kenji uit groep 5  Nicolas uit groep 3 

Juf Connie uit groep 1/2  Imran uit groep 7  Roza uit groep 8 

Sanne uit groep 7  Sam uit groep 3  Bashar uit groep 6 

Jolie uit groep 7  Jasper uit groep 3 juf Nicole uit groep 1/2 

Darryl uit groep 3  Peet uit groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeers-(onveiligheid) 
Van meerdere ouders komt het bericht dat ze geschrokken zijn over het rijgedrag (ook van ouders van onze school) op 
de Prins Frederikstraat. Kinderen (en ouders) geraken in een uiterst onveilige situatie waarin ze aangeven opzij te 
moeten springen op het zebrapad om te voorkomen dat ze overreden worden of ervaren dat ze op weg naar school 
meerdere keren ter nauwer nood aan een aanrijding ontsnapt zijn. Op initiatief van deze ouders is er contact gezocht 
met de politie om te komen surveilleren. En dan liefst in normale kleding en zonder politie auto zodat de situatie die zij 
aantreffen ook de reële situatie is. Kunnen we er samen voor zorgen dat de inzet van de politie niet nodig is? Het gaat 
om de kinderen van u en ons. Wie wil er nu niet dat hun kind veilig van huis naar school kan komen en ook weer veilig 
thuis komt? Iedereen toch? Kunnen de kinderen van KOM.MIJN op u rekenen? Bedankt alvast. 

 

 

 

 

 


