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 11 september 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 14 september:   Kennismakingsgesprekken  
Di  15 september:  Kennismakingsgesprekken 
Wo  16 september:     Kennismakingsgesprekken 
Do 17 september:  Kennismakingsgesprekken 
Vr 18 september:  Kennismakingsgesprekken 
     
 
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 wil deze nieuwsflits beginnen met een noodkreet van een bezorgde ouder. Namens die ouder wil ik u en ons 
allen op het hart drukken om niet te verslappen in het naleven van de regels rondom Corona. Hou 1,5 meter 
afstand. Ook als u uw kind komt halen na schooltijd. Natuurlijk is het prettig om even een praatje met een bekende 
te maken, maar doe dat aub op 1,5 meter. Met name op de kleine parkeerplaats is het erg druk tijdens de 
haalmomenten. Het zou fijn zijn als de ouders van de kinderen van groep 1/2 daar vrije doorgang kunnen hebben. 
Zij mogen/ moeten de speelplaats op om hun kind op te halen. Kinderen van groep 3 en 4 kunnen best een stukje 
verder weg van de speelplaats opgehaald worden.   

Afgelopen week waren er 5 leerkrachten thuis vanwege verkoudheidsklachten. In een normale wereld zouden ze 
hier niet voor thuisblijven, maar in de huidige situatie moet dat wel, ondanks dat ze niet ziek zijn. Voordat ze een 
coronatest kunnen laten doen zijn we op dit moment een werkweek verder. Ook bij een negatieve uitslag mochten 
ze  van mij pas weer komen werken als ze 24 uur klachtenvrij waren. Want, zo was mijn redenatie, als een 
verkouden (negatief geteste) leerkracht komt werken heb ik volgende week misschien 3 of 5 of 7 verkouden 
leerkrachten die ook allemaal thuis moeten blijven en zeker een week uit de running zijn in afwachting van een 
test. Binnen een paar weken zou KOM.MIJN dan misschien wel dicht moeten omdat er geen leerkrachten zonder 
klachten meer zijn. Ik voelde hier toch twijfel over en dus ik heb de GGD gebeld, afdeling infectieziekten en mijn 
dilemma voorgelegd. Uitslag: leerkrachten en kinderen die negatief getest zijn mogen de dag erna weer naar 
school. Dit voelt wel dubbel vanwege mijn bedenkingen hierboven. Maar we volgen de GGD hierin en zullen dus 
extra alert moeten zijn op met name onze handhygiëne. Veel wassen en desinfecteren, naast de 1,5 meter 
maatregel. 

Verder in deze nieuwsflits stelt stagiaire Shakyra zich aan u voor, ligt er een aanbod om gratis te komen gymmen of 
turnen én is er een mededeling van de schoolfotograaf over de brusjesfoto’s (broertjes en zusjes).   

Voor nu een heel fijn weekend gewenst en tot volgende week. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Even voorstellen 

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen uit groep 1/2B, 

Ik ben Shakyra, een student vanuit de Gilde Opleidingen uit Venray. Ik doe daar 
mijn tweede jaar onderwijsassistente niveau 4. 

Over mezelf: 
Zoals ik al zei, ik ben Shakyra, 19 september word ik 18 jaar en kom uit Reuver. Ik 
zeg al sinds ik klein ben dat ik met kinderen wil werken dus dit is voor mij de beste 
opleiding die er bestaat. Zelf heb ik een jonger zusje en heel veel neefjes en 
nichtjes. Ervaring met kinderen heb ik dus zeker! 
 

Stage: 
Ik ben geen vreemd gezicht hier bij de meeste kinderen in de klas of op school hier. 
Afgelopen jaar zou ik op de maandag en dinsdag stage lopen in 1J bij juffrouw 
Cindy en Connie. Helaas door het corona-virus heb ik mijn stage niet helemaal 
kunnen afronden en heeft mijn trajectbegeleidster contact opgenomen met 
Kerobei met de vraag of ik dit schooljaar weer stage zou mogen lopen. Hier heb ik 
gelukkig groen licht voor gekregen. Ik zal dit jaar op de donderdag en vrijdag 
aanwezig zijn vanaf 3 september tot aan de zomervakantie. 
Het kan natuurlijk een paar keer voorkomen dat u en uw kind mij op een andere 
dag ziet verschijnen op school. 

Ik kijk enorm uit naar de nieuwe leermomenten voor dit jaar! 
 
Shakyra. 

 

Sport en beweging 

Kom naar de gratis gymlessen van Sparta ! 
 
Wil jij lekker gymmen en ben jij 4 of 5 jaar oud?  
Dan kom gezellig naar de gratis gymlessen van Sparta in de gymzaal. Dit kan op donderdag 17 september en donderdag 
24 september.  
De lessen worden gegeven gymzaal 1 van De Hamar in Belfeld, van 16.00 tot 17.00 uur.  
 
Ben jij 6 jaar of ouder en wil je turnen? Dan kom naar de gratis turnlessen van Sparta in de gymzaal. Dit kan op 
donderdag 17 september en donderdag 24 september. De lessen worden gegeven in gymzaal 1 van De Hamar in 
Belfeld, van 17.00 tot 18.00 uur. 
 
Voor meer info: https://www.spartavenlo.nl/   ,  turnen@spartavenlo.nl 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 13 oktober komt de schoolfotograaf weer portretfoto’s en groepsfoto’s maken. Vanwege de geldende 
beperkingen zullen er dit jaar helaas geen broertjes- en zusjesfoto’s kunnen worden gemaakt.  
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