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                  Nieuwsflits nummer 8 

 5 november 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma   8 november:  Mediamasters groepen 7 en 8  
Di    9 november: Mediamasters groepen 7 en 8 
Wo  10 november:    Mediamasters groepen 7 en 8 
Do 11 november:       Mediamasters groepen 7 en 8 
Vr 12 november: Mediamasters groepen 7 en 8 
     
 
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 

IK heb nu toch echt het gevoel dat we richting winter aan het gaan zijn. Zeker in de morgens is het al behoorlijk fris 
Afgelopen dinsdag hoorden we tijdens de persconferentie een aantal aanscherpingen die er voor de samenleving 
komen met ingang van morgen. Voor het basisonderwijs zijn er nog geen aanscherpingen. We blijven doen wat we 
al deden maar zijn extra alert op opnieuw 1.5 meter afstand tussen volwassenen onderling. De facultatieve 
(vrijwillige) oudergesprekken die gepland staan vanaf de week van 15 november kunnen fysiek doorgaan met die 
1.5 meter in het achterhoofd. Mochten er verdere aanscherpingen komen die wel betrekking hebben op het 
basisonderwijs, dan brengen we u daar natuurlijk van op de hoogte. Nu eerst maar eens hopen dat de 
besmettingscijfers dalen. 

Gisteren heeft u via Isy de nieuwste versie van de beslisboom toegestuurd gekregen. Daarop kunt u middels een 
stappenplan zien of uw kind moet thuisblijven of niet. Wij als school laten ons hierin ook adviseren door de 
scholendesk van de GGD. U kunt de nieuwste beslisboom voor kinderen van 0 t/m groep 8 ook terugvinden op 
onze website. 

Vanmorgen was Sintermerte op bezoek. Hij is in de groepen 1/2, 3 en 4 geweest zodat de kinderen hem en zijn 
mantel , helm en zwaard van dichtbij konden zien en vooral ook vragen konden stellen. Daarna hebben deze 
kinderen in een optocht rond de school gelopen. Wat een ontzettend leuke creaties hebben we voorbij zien 
komen. Fijn dat u dit samen met uw kind hebt gedaan. Dat zijn toch hele waardevolle momenten samen.  

Voor nu wens ik u een heel fijn weekend en tot volgende week! 

 

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 een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Meneer Joop uit groep 3  Roos uit groep 5 

Rosalie uit groep 5  Milou uit groep 3 

Jamie uit groep 3  Indy uit groep 8 

Bram uit groep 7  Lara uit groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


