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Kalender volgende week: 

Ma  27 augustus:   
Di  28 augustus:    
Wo  29 augustus:   
Do 30 augustus:   
Vr 31 augustus:   
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Het jaar is weer begonnen. We hebben er zin in en gaan vol enthousiasme weer met jullie kinderen aan de slag om 
een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.  Zoals u weet mochten we juffrouw Berna helaas niet als 
teamleider aanhouden en heeft ze vervolgens zelf voor een nieuwe uitdaging gekozen. Er was een nieuwe 
teamleider voor de onderbouw gevonden die een goede match met KOM.MIJN was en daarvan heb ik u in de 
laatste nieuwsbrief voor de vakantie op de hoogte gebracht. Helaas heeft deze persoon in de vakantie besloten 
toch niet als teamleider aan de slag te willen gaan en moest de zoektocht opnieuw beginnen. De vakantieperiode is 
niet de meest handige periode om aan nieuwe mensen te komen, dus zijn we het schooljaar moeten beginnen 
zonder teamleider onderbouw. Maar inmiddels hebben we een (tijdelijke) oplossing kunnen bewerkstelligen. 
Juffrouw Pauline Hilbers komt ons voorlopig uithelpen als teamleider onderbouw. Juffrouw Pauline is een expert op 
het gebied van het jonge kind, heeft veel ervaring en zal de teamleidertaken waarnemen tot we een permanente 
oplossing gevonden hebben. 

Nu de school weer begonnen is, vragen we opnieuw aandacht voor de verkeersproblematiek rondom school. Op de 
openbare weg staan vaak (veel) auto’s geparkeerd die het zicht benemen en voor gevaarlijke situaties voor de 
kinderen zorgen. Zij moeten vaak op de weg staan wachten om richting schoolplein te gaan en kunnen niet zien of 
er verkeer aan komt. Bovendien weet niet iedereen dat het een 30 km-zone betreft waardoor er vaak (te) hard 
gereden wordt. Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind veilig op school komt. Mogen op uw medewerking 
rekenen? Even doorrijden, ietsje verder lopen helpt al een heleboel. Bedankt alvast. 

Verderop in deze nieuwsbrief een berichtje van juffrouw Inge, die een korte periode uit de running is en een 
uitnodiging voor de eerste vergadering van de OR. En niet te vergeten foto’s van het ballonnenonthaal dat we 
kregen van de ouderraad op de eerste schooldag. Een geweldig begin! 

Tot slot de mededeling dat we als team volgende week beginnen met onze “muziekopleiding”. Onder leiding van 2 
vakdocenten gaan we zowel in als buiten de klas aan de slag om ons hierin te bekwamen. Dus u zult hierover thuis  
vast enthousiaste verhalen te horen krijgen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Feestelijk begin van het schooljaar 
We zijn weer begonnen. Afgelopen maandag werden alle kinderen (en hun ouders) feestelijk onthaald op de 
speelplaats. Er was een grote ballonnenboog over het hek gemaakt en diverse ballonnenbloemen sierden het hek. 
Ouders van de ouderraad (OR) waren vrijdag 17 augustus al naar school gekomen om dit voor te bereiden en waren 
maandag 20 augustus al heel vroeg op school om alles goed vast te maken aan de hekken. 

Het zag er superfeestelijk uit. Bedankt voor jullie tijd en inzet. Het gaf de start van het nieuwe schooljaar een extra 
boost! 

      

 

Uitnodiging van de OR 
Hallo allemaal, 

Hopelijk heeft iedereen genoten van de warme en zonnige zomervakantie!  

Via deze weg willen we iedereen die afgelopen schooljaar geholpen heeft bij een of meerdere activiteiten bedanken 
voor zijn of haar inzet! 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Ook de ouderraad gaat weer vergaderen, op maandag 10 september 
om 20.00u is iedereen die een handje wil helpen, interesse heeft of benieuwd is naar alle activiteiten van het komende 
schooljaar van harte welkom om mee te vergaderen. Wij hopen op een goede opkomst. 

Laten we er met z'n allen een gezellig schooljaar van maken! 

 

Bestuur O.R KOM.MIJN 

 

Effe uit de running… 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Bij deze wil ik u laten weten dat ik de komende twee weken afwezig zal zijn. Ik 
moet geopereerd worden aan mijn voet en ben dus letterlijk even uit de ‘running’. 
Ik realiseer me dat dit voor sommige mensen vervelend en/of onhandig kan zijn. 
Voor dringende vragen waar u normaalgesproken mee bij mij komt, kunt u contact 
opnemen met Juffrouw Anouk.  

Ik hoop er gauw weer te zijn! 

Met vriendelijke groeten, Inge van Hunsel 
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Even voorstellen 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Margon Langen. Ik ben 38 jaar, moeder van vier kids en begin aan mijn 18e jaar als juf. Voordat ik 
werkzaam was bij Kerobei, heb ik 16 jaar in Eindhoven gewerkt. Dit jaar ga ik samen met juf Nicole groep 7N doen. Ik 
ben op de maandag en dinsdag in de klas. Mijn eerste week is al supergoed bevallen!!  

Naast de twee dagen in groep 7, werk ik de woensdag bij de onderbouw . Ik ga het team ondersteunen daar waar nodig. 
Extra handen in de klas, ondersteuning voor kleine groepjes leerlingen die dit nodig hebben en praktische hulp voor de 
leerkrachten. Op deze manier maak ik meteen kennis met de hele school, wat ik erg fijn vind als nieuweling op 
Kom.mijn! 

In mijn vrije tijd lees ik graag, maar ben ik ook creatief bezig. Lekker haken en freubelen met oude spijkerbroeken. 
Resultaten hiervan zijn regelmatig in de klas te vinden 

Ik hoop gauw mijn draai gevonden te hebben en zie uit naar een leuk en gezellig jaar met collega’s, leerlingen en 
ouders. 

 

 

 

Mijn naam is Naomie Heukels en ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam op Kom.mijn. Het afgelopen schooljaar ben ik 
afgestudeerd aan de Pabo in Venlo. Ik woon samen met mijn vriend in Blerick en mijn hobby's zijn hockeyen, verre 
reizen maken en leuke dingen doen met mijn vrienden.  

Dit schooljaar ben ik op maandag en dinsdag werkzaam als juf in groep 3C, op woensdag in groep 3H en op donderdag 
en vrijdag ben ik te vinden in de onderbouw.  

Ik heb er zin in om er een leuk schooljaar van te gaan maken op Kom.mijn! 

Groetjes Naomie 
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Bij deze wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Vivian Engels. Ik ben 23 jaar en woon in Venlo.  

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de pabo in Helmond. Daarna heb ik nog een opleiding gevolgd tot master SEN. Vanaf 
dit schooljaar ben ik werkzaam op Kom.mijn en zal ik de hele week juf van groep 2A zijn.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, te koken en leuke dingen te doen met 
mijn vrienden en familie.  

Ik heb heel veel zin in dit nieuwe schooljaar op Kom.mijn. Mochten jullie nog iets willen 
weten, dan loop gerust eens binnen!   

 

Groetjes Vivian Engels 
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