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Kalender volgende week:

Ma 13 juni:
Di 14 juni:
Wo 15 juni:  Studiedag; Alle kinderen hebben vrij.
Do 16 juni:
Vr 17 juni:

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Wat een kanjers hebben we weer dit jaar. De avondwandelvierdaagse zitten er weer op. Na een heerlijke startdag was
het dinsdag alleen maar nattigheid. En dan toch gewoon 6 km lopen….petje af. Donderdag was het al weer veel
prettiger lopen en vrijdag was het helemaal goed, met de finish in zicht. En alle dagen werden ze natuurlijk voorzien
van gezonde lekkernijen op de pauzeplaatsen. Dank je wel daarvoor. Het aantal kinderen dat dit jaar meeloopt is wel
beduidend minder dan andere jaren. Dat horen we ook van andere scholen terug, maar waar dat aan ligt?  De
kinderen die meelopen zijn gelukkig allemaal even enthousiast en zij zijn de beste ambassadeurs om volgend jaar
weer meer kinderen mee te laten lopen. Zet maar alvast op de kalender voor juni 2023.

Zondag is de Eerste Communieviering voor de kinderen van groep 4. De weersvoorspellingen zijn goed, dus dat ziet er
alvast goed uit. De kinderen ongetwijfeld ook. Ik ben benieuwd naar de glimmende snoetjes, de mooie kleren (en
haren). We wensen iedereen alvast een fijne, gezellige dag.

Volgende week hebben de kinderen op woensdag vrij in verband met een studiedag. Wij ronden het lopende jaarplan
af en maken een start met het opstellen van het nieuwe plan. De verwachtingen zijn hoog gespannen; wij hebben er
zin in!

Voor nu een fijn weekend gewenst!

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?
Job uit groep 1/2 Sem uit groep 8 Nando uit groep 6

Guus uit groep 8

Nieuws vanuit de M.R.

Kort verslag MR vergadering 07 juni jl.:

Tijdens de afgelopen MR vergadering hebben we m.n. gesproken over de schoolontwikkeling. 'Op weg

naar.....2023-2027'; wat en waarom moet er veranderen om tot betere schoolprestaties te komen en vooral hoe??? Dit

was dan ook het thema van de afgelopen studiedag van de leerkrachten van Kom.mijn. Middels een pakkende

presentatie is het team tijdens deze studiedag door het MT meegenomen over waarom en wat Kom.mijn wil bereiken en

is concreet inzichtelijk gemaakt wat daarvoor moet gebeuren. Kort samengevat is dat het samenstellen van 3

expertisegroepen met als doel het leerpotentieel van leerlingen te vergroten en meer/beter oog te hebben voor de

talenten van zowel leerlingen als leerkrachten, hoe deze verder te ontwikkelen maar minstens zo belangrijk; deze ook

weten in te zetten!

De 3 expertisegroepen zijn: Rekenen, Lezen&Taal en Sociaal&emotionele ontwikkeling. Deze groepen worden door het

team met ondersteuning van het MT samengesteld o.b.v. talenten en interesses. Vervolgens zijn de teams zelf

verantwoordelijk voor de invulling hiervan waarbij ook expertise van buitenaf mag worden gehaald.

Vanuit de oudergeleding van de MR zijn we erg enthousiast over de ideeën en acties die op dit gebied worden

ondernomen. Uiteraard zijn we straks ook benieuwd naar de daadwerkelijke uitvoering, het gaat immers over het

onderwijs van onze kinderen!

Wij hebben binnen de MR uitgebreid over dit thema gesproken maar kunnen ons voorstellen dat dit stukje ook vragen

oproept. Wil je hier graag meer over weten, neem dan contact op met één van de MR leden (zie website). Wil je graag

een keer een MR vergadering bijwonen of heb je punten/thema's die je graag in wilt brengen, laat dit dan weten

middels een mailtje naar:  mr@kommijn.kerobei.nl

De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op donderdag 14 juli 2022 om 20.00 uur.
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Wandelvierdaagse
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