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                  Nieuwsflits nummer 6 

 15 oktober 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 18 oktober:    
Di  19 oktober: Schoolfotograaf  
Wo  20 oktober:    Groep 1/2A naar de autowasstraat 
Do 21 oktober: Groep 1/2K naar de autowasstraat 
Vr 22 oktober:  
     
 
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 

Wellicht heeft u in het nieuws vernomen dat er op verschillende basisscholen sprake is van vechtende kinderen 
n.a.v. de Netflixserie Squid Game. Ook op onze school komen nu verhalen binnen van kinderen die deze serie 
kennen en ( er (stukjes?) van)  gezien hebben. Het heeft gelukkig nog niet geleid tot vechtpartijen. De verhalen 
komen vanuit de kleutergroepen. Mag ik u op het hart drukken om deze serie buiten het beeld van uw kinderen te 
houden? Het is een serie voor 16 jaar en ouder vanwege het gewelddadige karakter.  

In deze nieuwsbrief natuurlijk weer de jarigen van komende week en een reminder voor het betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Ook zijn er foto’s van het bezoek van de brandweer aan groep 1/2J afgelopen maandag. 
Wat hebben de kinderen genoten! Maar ook de papa van Gijs vond het geweldig, hebben we terug gehoord.  

Volgende week gaan de groepen 1/2A en  1/2K een kijkje nemen in de autowasstraat. Samen ontdekken hoe alles 
werkt. Super dat hier allemaal medewerking aan wordt verleend. Deze keer mogen we De Belfeldse Garage 
bedanken! 

Dan gaan we komende week de laatste week voor de herfstvakantie in. Wat hebben we al veel gedaan en wat is er 
al veel gebeurd. Zo langzamerhand zijn alle kinderen goed gewend aan hun nieuwe juf of meneer en hoe het in de 
nieuwe groep allemaal reilt en zeilt. Helaas hebben we ook al een paar zieke collega’s gehad en zelfs al 5 keer een 
groep thuis moeten laten. Er zijn verschillende positieve testuitslagen en ook de landelijke besmettingscijfers zijn 
aan het stijgen. Dat betekent dat we ook kritisch moeten blijven kijken naar wat binnen school haalbaar maar ook 
verstandig is. En dus zullen we af en toe ook keuzes moeten maken in wat we wel of niet doen. Bijvoorbeeld de 
schoolfotograaf. We hoeven geen anderhalve meter meer aan te houden, maar of het verstandig is voor iedereen 
om broertjes / zusjes foto’s te laten maken??? In overleg met de fotograaf hebben we besloten om het niet te 
doen. Voor ons voelt het niet goed, maar voor de fotograaf ook niet. Ik hoop op uw begrip hiervoor. 

Voor nu een prettig weekend, met de hartelijke groeten, zeker ook namens het team. 

 

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: 

Esma uit groep 6  Mitch uit groep 7 

Jaycee uit groep 6 Jens uit groep 4 

Ayzanur uit groep 1/2  Aniek uit groep 6  

Ilayda uit groep 6  Jadi uit groep ½ 

Quin uit groep 5 

 

Reminder vrijwillige ouderbijdrage 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Bij deze nog een reminder voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Dit is een betaalverzoek voor de ouderbijdrage van € 15,00 per kind. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Dank 
je wel! Deze link is geldig tot 30 september 2023.  

Betaalverzoek vrijwillige ouderbijdrage 

Bedankt!! 

 

Wij zijn bij de brandweer 
Vorige week vertelden we dat er hoog bezoek zou komen in groep 1/2J.  Hieronder ziet u een sfeerimpressie van het 
bezoek van de brandweer (mét auto; hoe cool was dàt?) Nogmaals een hartelijk bedankje voor de vader van Gijs die dit 
mogelijk heeft gemaakt. 

 

                                 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=NZNsQsJURxO8rAVjsEHQag
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