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Kalender volgende week: 

Ma 14 maart:  Project dode hoek theorie gr 7 en 8  
   Aanmelden nieuwe brugklassers OGVO / Grescollege  
Di  15 maart: Project dode hoek praktijk gr 7 en 8 
   Aanmelden nieuwe brugklassers OGVO / Grescollege 
Wo  16 maart:     
Do 17 maart:        
Vr 18 maart:      
 
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 was een roerige start na de vakantie. Meerdere collega’s en kinderen waren ziek en konden niet beginnen aan 
de schoolweek. Maandag betrof het echt een recordaantal uitvallers; 10 collega’s die vervangen moesten worden, 
hierdoor 3 groepen thuis en daarnaast nog 47 kinderen afwezig. Met recht een roerige start. Gelukkig druppelt 
iedereen langzamerhand weer terug de school binnen, maar écht virusvrij zijn we nog niet. 

Wat enorm fijn is, is dat we weer samen mogen spelen en werken met kinderen van andere groepen. Verderop in 
deze nieuwsbrief een foto van de eerste dag sinds lange tijd weer samen in de zandbak. 

Afgelopen woensdag hebben we ook voor het eerst weer eens de leerlingenraad bij elkaar gehad. Even heerlijk bij 
gekletst en samen trots verhalen gedeeld over onze beroemdheden op school. Suus (zie verder) en Luna maken 
namelijk deel uit van die leerlingenraad. 

Gisteren hebben we het eerste telefoontje gekregen over de mogelijkheden voor opvang van kinderen die hebben 
moeten vluchten uit Oekraïne. Natuurlijk zullen we daar alle medewerking aan gaan verlenen. Om hoeveel 
kinderen het zal gaan is op dit moment nog onduidelijk, maar dat zal vast snel anders worden. 

Ook treft u nog een nakomertje van voor de vakantie. Te leuk om niet te delen… 

En tot slot een verslag van de laatste MR-vergadering en niet te vergeten : aandacht voor de jarigen volgende 
week.  

Vergeet u ook niet om u aan te melden voor de ouderavond rondom veilig gebruik van sociale media? 

Nou, dat was het zo’n beetje voor deze week. Geniet van de lenteachtige temperaturen (is het natuurlijk ook bijna) 
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: 

Noortje uit groep 1/2 Dina uit groep 3 

Faya uit groep 7    Elle uit groep 6 

Teske uit groep 1/2 Tjé uit groep 1/2 

Jord uit groep 1/2    

 

 

Eindelijk weer samen spelen 

 

Gewonnen 

Suus uit groep 6 heeft de “maske” wedstijd van het KOW gewonnen. Van harte proficiat Suus! Wat hebben we toch veel 

kanjers op KOM.MIJN! 
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Nakomertje 

Deze wilde ik u niet onthouden. Groep 1/2I heeft voor de Carnavalsvakantie zelf t-shirts ontworpen binnen het thema 
“wat trek ik aan vandaag”. Wat een talent zit er in de groep! 

 

 

 

Verslag van de MR 

MR vergadering 20 januari 2022:  

Op donderdag 20 januari 2022 was de tweede MR vergadering voor dit schooljaar, helaas door de coronamaatregelen 
was deze weer digitaal. 

In deze vergadering is er weer een en ander besproken zoals: 

Levering van Chromebooks:  in januari zijn er chromebooks op school geleverd, deze zijn gebruiksklaar gemaakt en door 
groepen 3 en 4 voor de cito toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn digitaal afgenomen en passen zich aan het niveau van de 
leerling aan. Dit gebeurt meteen tijdens de toets: is een toets te lastig voor een leerling wordt, het niveau tijdens het 
maken naar beneden bijgesteld. Is de toets te makkelijk voor een leerling, wordt het automatisch naar boven bijgesteld. 
Zo toetst een leerling altijd op zijn / haar eigen niveau. 

Verder stond het punt corona weer op de agenda. Corona had (en heeft) een grote impact op de organisatie. Met name 
om leerkrachten voor de klas te hebben en houden én het verzorgen van het eventuele thuisonderwijs. 

Ook is het thema mediawijsheid besproken. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen op 22 maart hier les over 
krijgen. Op dezelfde dag is in de avonduren voor de ouders van alle leerlingen (groep 1 t/m 8) een bijeenkomst hierover. 

Het puntje verkeersveiligheid rondom school is ook nog ter tafel gekomen. Hiervoor is actie ondernomen door de 
verkeerswerkgroep en de wijkagent. 

Als laatste is er nog een nieuwe voorzitter gekozen. Uit 2 kandidaten is Dhr. B. Krosse gekozen. Het nieuwe bestuur ziet 
er nu als volgt uit: 

Voorzitter                     Dhr. B Krosse 

Secretaris                        Mevr. M. Langen 

Penningmeester           Mevr. B. Wijnands 


