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Kalender volgende week: 

Ma 28 maart:    
Di  29 maart:  
Wo  30 maart:     
Do 31 maart:       Theoretisch verkeersexamen groep 7 
   19.30 uur MR vergadering  
Vr   1 april:      
 
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 

Wat een heerlijke lenteweek hebben we achter de rug. De kinderen konden ’s middags gewoon in het t-shirt naar 
buiten, zo lekker was het buiten. Het is heel moeilijk voor te stellen dat het volgende week tot 10 graden kouder 
wordt. Maar ja, u kent de uitdrukking misschien wel:  maart roert zijn staart, gevolgd door april doet wat hij wil. We 
gaan het zien, invloed hebben we er toch niet op. 

In deze nieuwsbrief natuurlijk weer aandacht voor de jarigen van komende week, maar ook een oproep voor hulp 
bij het praktisch verkeersexamen van groep 7 dat op 6 april plaatsvindt. We zijn dringend op zoek naar hulp. Dus 
bent u of kent u iemand die wat wil betekenen voor de Belfeldse jeugd en een bijdrage wil leveren aan het veilig 
leren fietsen in het hedendaagse drukke en hectische verkeer, geef u dan aub op. De volgende generatie is er u 
dankbaar voor. 

Afgelopen maandag hebben we de eerste Oekraïense leerling op school mogen begroeten. Hij is vol enthousiasme 
ontvangen en begonnen in de kleutergroep van juf Sanne. We hopen dat hij het hier naar zijn zin heeft en zich 
veilig voelt binnen onze muren om samen met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen en leren. 

Volgende week donderdag is er weer MR vergadering. Daarin zal o.a. de studiedag van vandaag besproken worden, 
maar ook de formatie voor komend schooljaar. Zo langzamerhand wordt duidelijk wat we volgend schooljaar aan 
geld te besteden hebben om nieuwe collega’s van in te kunnen zetten. Grootste probleem op dit moment is dat het 
geld er is, maar geen leerkrachten. Dus zijn we ook aan het denken aan andere vormen van begeleiding. Dat proces 
begint nu te lopen, dus dat wordt best even spannend. 

Voor nu wens ik u een zonovergoten weekend. Geniet ervan! 

 

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: 

 Brody uit groep 1/2  Rikki uit groep 1/2 

Lexie uit groep 5    Daan uit groep 6 

Juf Angélique uit groep 4 Lisa uit groep 1/2 

James uit groep 3  Sanne uit groep 5 

Noa uit groep 5  Pim uit groep 1/2 

Artam uit groep 5 

 

Help!! 

Op woensdag 6 april nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het praktisch verkeersexamen. Zij fietsen een route door 
Belfeld en worden gecontroleerd op hun fietsgedrag. Voor deze controle hebben wij nog mensen nodig (ouders, 
vrienden of familieleden).  
  
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u zich opgeeft om deze ochtend te helpen. 
  
U wordt op school op de speelplaats verwacht om 8.20 uur, waarna u uitleg krijgt en een post wordt toegewezen.  
  
Wij hopen van harte op uw medewerking. U kunt reageren naar nicole.cox@kerobei.nl, graag vóór 29 maart. Noteer 
hierbij uw naam en uw e-mailadres.  
  
Alvast bedankt! 
Verkeerswerkgroep B.S. Kom.Mijn 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


