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Kalender volgende week: 

Ma 18 november:    
Di  19 november: Knutselen voor Sinterklaas ; groep 4 en 5 
Wo  20 november:    Verlichtingsactie “Laat je zien” voor groep 7 en 8; fietscontrole 
Do 21 november: 
Vr 22 november:  
     
 
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 

De 11e van de 11e heeft het Carnavalsseizoen officieel ingeluid. En dat terwijl  Sinterklaas, kerst en oud op nieuw 
nog moeten komen. Morgen is de intocht van de Goedheiligman en sinds een paar jaar hou ik mijn hart vast tijdens 
deze feestelijke gebeurtenis. Dit kinderfeest wordt de laatste jaren overschaduwd door de discussie rondom zwarte 
Piet. Ik merk ook dat ik het lastig vind om hier een duidelijk standpunt over in te nemen. Tegenstanders stellen dat 
de manier waarop hij geportretteerd wordt racistisch en stereotyperend is, voorstanders stellen dat zwarte Piet 
een onschuldig en kindvriendelijk folklorisch figuur is die voortkomt uit de Nederlandse traditie. Ik respecteer 
ieders mening hierin; gevoeligheden over dit thema zijn er aan beide zijden. Ik kan me eigenlijk wel vinden in de 
roetveegpieten. Ik heb mijn kinderen vroeger altijd al verteld dat Piet zo zwart was omdat hij door de schoorsteen 
moest komen en dan past daar, wat mij betreft, een roetveegpiet prima bij. Maar wat ik bovenal wens, is dat het 
een feest voor alle kinderen mag blijven, zonder dreiging en intolerantie van volwassenen naar elkaar toe. Kinderen 
kijken uit naar Sinterklaas en (zwarte) Piet en weten dat er dan een spannende, leuke en gezellige tijd aanbreekt. 
Laat het dat vooral ook blijven met respect voor mensen die anders denken dan dat  je zelf misschien doet. 

Dan uw aandacht voor iets heel anders. Binnenkort organiseren we weer een informatie avond voor ouders van 
kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden. In het verleden kregen alle ouders hierover een brief van de 
gemeente met daarin de centrale aanmelddatum (meestal in januari). Dat is dit jaar voor het eerst niet het geval. 
Daardoor zou het kunnen zijn dat je daar als jonge ouder niet bij stilstaat, want het is nog best ver weg. Sommige 
kinderen gaan nèt naar een peuterspeelzaal of zelfs nog niet eens en dan ben je nog niet bezig met de basisschool. 
Toch is het belangrijk dat we deze ouders bereiken om in te kunnen schatten om hoeveel kinderen het gaat en hoe 
we daar de groepen op in kunnen richten. De informatie avond is een eerste aanzet daarvoor. Posters hiervan zijn 
afgegeven bij de peuterspeelzaal en het kindercentrum, het consultatiebureau en hangen bij de beide 
toegangspoorten van de school. Bovendien verschijnt er een berichtje van op Belfeld.nu. Hieronder is hij ook 
opgenomen in de nieuwsbrief. Helpt u mee om deze onder de aandacht te brengen van ouders met nog niet 
schoolgaande kinderen? Heel graag! Dank u wel. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/


Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  2 

  

 

 


