
Basisschool KOM.MIJN

Prins Frederikstraat 67a
5951 BR  Belfeld
077 4758049
www.kommijn.kerobei.nl
Klik hier voor e-mailadressen van
leerkrachten.

Nieuwsflits nummer 31
20 mei 2022

Kalender volgende week:

Ma 23 mei: Schoolfoto groepen 8
Di 24 mei:
Wo 25 mei: Studiedag : Kinderen  zijn vrij
Do 26 mei: Hemelvaart : Kinderen zijn vrij
Vr 27 mei: Vrije dag : Kinderen zijn vrij

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Deze week een dringende oproep aan jullie als ouders. Er hebben zich deze week een paar heel vervelende dingen
voorgedaan op sociale media waar leerlingen van KOM.MIJN mee te maken hebben gehad. Voornamelijk via
Whatsapp en Snapchat. Dit speelde zich voornamelijk in de hogere groepen af, maar ik wil iedere ouder op het hart
drukken om even bij zichzelf te rade te gaan…..

Ik realiseer me dat wat ik nu ga schrijven heel vervelend kan overkomen, maar ik vind het toch mijn plicht als
schoolleider om het hier neer te zetten. Tegelijkertijd ben ik ook moeder die voor deze zelfde uitdaging heb gestaan.

U als ouder beslist of u uw kind een mobiele telefoon geeft en u als ouder beslist of uw kind apps als Whatsapp en
Snapchat mag gebruiken ondanks dat daar een leeftijdsgrens van 16 jaar aan gekoppeld is. Met die toestemming
komt ook een verantwoordelijkheid waar ik aandacht aan wil besteden. Kinderen kunnen nog lang niet altijd overzien
wat de impact van sociale media is. Hoe lang iets zichtbaar is, dat dat vaak voor de eeuwigheid is, hoeveel schade je
iemand kunt berokkenen en welke consequenties het ook voor henzelf kan hebben. Daar bent u als ouder de
komende jaren heel hard voor nodig. Daarom deze dringende oproep om regelmatig met uw kind hierover in gesprek
te gaan en ook om hun telefoon regelmatig eens te controleren, met name op de berichten die ze ontvangen maar
ook de berichten die ze sturen.  Als ik u een tip mag geven……laat uw kind de telefoon ‘s avonds beneden
neerleggen zodat ze met een gerust hart kunnen gaan slapen en niet ‘s avonds nog de druk voelen om aan
groepsgesprekken mee te moeten doen. Dat gebeurt helaas en op tijdstippen dat zelfs volwassenen al slapen.

Ik hoop op uw medewerking hierin. We willen dat alle kinderen gewoon kind kunnen zijn, niet bezwaard zijn of zich
onder druk gezet voelen en met een veilig gevoel op school kunnen zitten.

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?

Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag:

Roos uit groep 8 Luuk uit groep 1/2

Roan uit groep 3 Adam uit groep 5

Raf uit groep 4 Sem uit groep 4

Sepp uit groep 4 DJamilla uit groep 1/2

Venloop 2022
Wat een kanjers zijn dit toch…. allemaal meegedaan aan de Venloop. En 2 kinderen hadden zelfs 2
medailles…gewandeld op zaterdag én gerend op zondag. Supertrots op zichzelf en wij op jullie !!!

Proficiat allemaal.
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Even afkoelen …..

Omdat het deze week voor het eerst heel erg warm was, heeft groep 6R een oplossing bedacht om even ‘’af te koelen’’:

Lekker lezen in de schaduw!
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