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Kalender volgende week: 

Ma 27 september:  Kennismakingsgesprekken  
Di  28 september: Kennismakingsgesprekken 
Wo  29 september:    Kennismakingsgesprekken 
Do 30 september: Kennismakingsgesprekken 
Vr 1 oktober: Kennismakingsgesprekken 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 
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Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Nou, deze week helaas 2 groepen een dag thuis moeten blijven. Juf Hanny is ziek en een dag later moest ook 
meneer Joop zich ziek melden. Helaas was er voor beide groepen op donderdag geen vervanging beschikbaar, dus 
zat er niets anders op dan de ouders van deze groepen te vragen hun kind thuis te houden. Niet leuk, maar helaas 
niet anders mogelijk. 

Deze en komende week vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Gelukkig mag het weer op school. Zeker voor 
ouders met kinderen in de jongste groepen is het een hele vreemde start van de schoolloopbaan van hun kind 
geweest. Sommige kinderen zitten al ruim anderhalf jaar op school, terwijl hun ouders nog nooit in het 
schoolgebouw binnen zijn geweest. 

Ook de ouderraad (OR) kan zo langzamerhand weer aan de slag. Binnenkort hoort u wat de datum hiervoor is e zal 
er een oproepje via Isy komen voor nieuwe leden en bestuursleden. Hopelijk komt er veel respons op, zodat de 
activiteiten door kunnen gaan en voorzien zijn van voldoende begeleiding. 

Ik las gisteren dat de kermis en bijbehorende activiteiten als de kermisloop en de rock-n rollercoaster ‘dit jaar 
opnieuw niet doorgaan. We kunnen alleen maar hopen dat dat volgend jaar wel gaat lukken. 

Toch wens ik iedereen een fijn weekend en ik hoop dat de weersvoorspellingen kloppen. Dan krijgen we nog een 
paar heerlijke dagen met prettige temperaturen. 

                                                                                                                                               

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 en medewerkers een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Rawaz uit groep 4 

Kamal uit groep 6 

Lucas uit groep 1/2 

Emma uit groep 3 

 

 

De jarigen voor komende week zijn: 

Mila uit groep 4    juf Anouk   Juul uit groep 1/2 

Aukje uit groep 3    Mayar uit groep 1/2   juf Kim van groep 5 

Teun uit groep 6    Dana uit groep 8   Tara uit groep 7 

Sven uit groep 8    Cas uit groep 4   Guus uit groep 1/2  

Juf Lieke van groep 8 

 

                                                                               

 

 


