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                  Nieuwsflits nummer 14 

 17 december 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 10 januari:    
Di  11 januari:  
Wo  12 januari:     
Do 13 januari:        
Vr 14 januari:      
 
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 

Het was een hectische week, dat kan ik u zeggen! Na de persconferentie moest er snel geschakeld worden qua 
communicatie om iedereen zo snel mogelijk te informeren om zoveel mogelijk tijd te geven om extra opvang voor 
komende week te organiseren. Hier moest de noodopvang georganiseerd worden en ook afgestemd worden wat 
dat voor komende week betekent. Hoe gaan we om met afspraken voor komende week bijvoorbeeld? Voor de 
kinderen is het een extra week vakantie, voor u een extraweek opvang regelen en voor ons een werkweek zonder 
kinderen. Een hele bijzondere afsluiting  van 2021. 

Want ineens is dit de laatste dag school voor kerst. Het voelt heel raar moet ik zeggen. Helemaal om een 
kerstontbijt te hebben terwijl we pas halverwege december zijn. Maar goed; het is zoals het is en we zijn blij dat we 
überhaupt een kerstontbijt kunnen hebben. Dat was vorig jaar heel anders. 

U heeft woensdag de brief namens de 3 grote besturen ontvangen over de schoolsluiting. We kunnen ons helemaal 
voorstellen dat dit weer een heleboel gedoe oplevert en in sommige gevallen ook echt wel dilemma’s of problemen 
om een extra week opvang te regelen. We zijn jullie heel dankbaar voor de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen 
waar we toch al best lang een beroep op moeten doen.  

Vanmorgen hebben we het kalenderjaar in een gezellige sfeer afgesloten en samen van het zelf meegebrachte 
kerstontbijt genoten. Alle kinderen hebben een extra traktatie gekregen vanuit school én een vanuit de ouderraad 
waar heel wat snoetjes van gingen glimmen. 

Ik hoop dat ze de komende weken blijven glimmen en dat we iedereen weer vrolijk en vooral gezond terugzien op 
maandag 10 januari. 

Ik wens iedereen fijne, gezellige feestdagen en een goed begin van 2022. Tot volgend jaar!  

 

Hartelijke groeten, ook namens iedereen van KOMMIJN 

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 weken? 
 

Wij wensen de volgende kinderen en collega’s een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

 Ian uit groep 6     Stan uit groep 6 Tess uit groep 5 

Thijn uit groep 6       Anthony uit groep 1/2 Julien uit groep 5 

Bram uit groep 4     Coen uit groep 4 Jelle uit groep 5 

Fenna uit groep 5    Meike uit groep 5 Anna uit groep 3 

Raf uit groep 7     Mouna uit groep 8    Ahmad uit groep 1/2 

Khaled uit groep 5    Salma uit groep 5 Mohammad uit groep 5 

Evi uit groep 7      Indy uit groep 3 Eyad uit groep 6  Jaylisa uit groep 6 

Gijs uit groep 1/2     Siham uit groep 1/2  Emma uit groep 5 Bilal uit groep 4  Sed uit groep 1/2  

Xavi uit groep 8     Cleo uit groep 8 Amber uit groep 7 meneer Twan uit gr.6 en 8   

Jayce uit groep 3      Maysae uit groep ½ Jaelyn uit groep 4  juf Sanne uit groep 1/2 Fem uit groep 1/2 
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Kerstviering op school 
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