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                  Nieuwsflits nummer 9 

 12 november 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 15 november: Cito-toetsen groep 8  
Di  16 november: Cito-toetsen groep 8  
Wo  17 november: Cito-toetsen groep 8  
Do 18 november: Cito-toetsen groep 8       
Vr 19 november: Cito-toetsen groep 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 

Het was weer een week van veel geregel om alle vervangingen, ziekmeldingen, uitleen van chromebooks en alles 
wat hiermee samenhangt voor elkaar te krijgen. Zonder de inzet van onze collega’s,  die in oplossingen mee willen 
denken zou dat helemaal niet gelukt zijn. Daar wil ik iedereen heel hartelijk voor bedanken. 

We zitten nu echt aan de limiet van wat nog realiseerbaar is. We hebben 4 collega’s die langdurig afwezig zijn en 
dat zorgt ervoor dat alle rek eruit is. Helaas zal dat betekenen dat bij ziekte van een leerkracht u gevraagd wordt 
om uw kind thuis te houden. Indien mogelijk (dat wil zeggen; als de leerkracht ertoe in staat is ondanks zijn ziekte) 
wordt er dan overgeschakeld op thuisonderwijs. Ik wil u vragen om Isy steeds goed in de gaten te houden, want het 
kan zijn dat ik u ’s morgens in alle vroegte een dergelijk bericht moet sturen. Ik zou willen dat het anders was, maar 
dit is helaas de nieuwe realiteit in onderwijsland. 

Gelukkig breekt er ook weer een leuke, gezellige periode aan. Sinterklaas die weer naar ons land komt. Altijd weer 
spannend of dat goed gaat en helemaal dit jaar met corona die in alle hevigheid om zich heen slaat. We blijven 
echter positief en heten de Goedheiligman van harte welkom en willen er samen met hem een fijn verjaardagsfeest 
van maken. 

Als we dan ook nog een beetje op elkaar letten en voor elkaar zorgen in deze onrustige tijden, dan ziet de wereld er 
voor iedereen vast een beetje mooier uit. 

 

Fijn weekend allemaal! 

 

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 leerkracht een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Adam uit groep 4  Olivia uit groep 8 

Liam uit groep 3    Anouk uit groep 7 

Juf Vivian uit groep 1/2 Fenna uit groep 1/2 

Noud uit groep 5   Maud uit groep 1/2 

Do uit groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


