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Kalender volgende week: 

Ma 25 november:    
Di  26 november:  
Wo  27 november:     
Do 28 november: Pepernoten bakken in groep 2 
Vr 29 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 

Een hele korte nieuwsflits deze week. 

We zijn voor het overblijven (de TSO; tussenschoolse opvang) dringend op zoek naar uitbreiding. Liefst hebben we 
2 mensen die één of meerdere (maximaal 3) dagen zouden willen helpen bij het overblijven. Inzet zou per direct 
zijn voor een aantal weken en als reserve voor de tijd erna. Hier staat een geldelijke vergoeding tegenover. Wilt u 
er eens over denken of dit iets voor u zou kunnen zijn? Heel graag. Voor vragen hierover kunt u altijd bij mij 
terecht. Bedankt alvast, zeker ook namens de overblijvers. 

Om u op de hoogte te blijven houden van de vervangersproblematiek wil ik u even meegeven welke mensen zich 
deze week weer extra ingezet hebben om er voor te zorgen dat er een leerkracht is voor elke groep. 

Daarom deze week een speciaal woord van dank voor juffrouw Cindy in groep 1 en 3, juffrouw Connie in groep 2 en 
3,  juffrouw Demi in groep 3, meneer Patrick in groep 7, meneer Bram in groep 4, juffrouw Kim in groep 7, juffrouw 
Angélique in groep,  juffrouw Steffie in groep 3 en 5 en meneer Robert in groep 8. Zoals u ziet was het weer een 
hele klus. Helaas was er vanmorgen voor de groep 1 van juffrouw Connie geen vervanging meer te regelen en 
hebben we de ouders gevraagd om, indien mogelijk, hun kind weer terug mee naar huis te nemen. De overige 
kinderen zijn verdeeld over de andere groepen 1. 

Heeft u ook al genoteerd dat we weer een kerstmarkt organiseren? Op woensdag 18 december om 17.00 uur gaan 
de deuren van de school weer open om de zelf geknutselde werkjes van de kinderen te verkopen. Dit doen we 
weer in de eigen klaslokalen. In de speelzaal is ook weer van alles te koop van koffie/thee tot wafels, kerststukjes 
en nog meer. Samen met de leerlingenraad zijn we aan het bedenken waar de opbrengst dit jaar voor is. We neigen 
naar een eigen ontdeklab wat supervet zou zijn in het kader van wetenschap en technologie. 

Geniet van het weekend, het belooft heerlijk weer te worden. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

