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Even bijpraten
Nou, corona heeft ook KOM.MIJN bereikt. Tot vorige week waren we buiten schot gebleven, maar daarna ging het
ineens hard. 4 leerkrachten zijn besmet met het virus, 4 kinderen (op het moment van schrijven van dit stukje) en
van 2 kinderen moet er nog een uitslag komen.
Ik moest op 23 november een stukje aanleveren voor de dorpskrant waarin ik schreef dat KOM.MIJN corona nog
buiten de deur had weten te houden, maar dat is duidelijk achterhaald. Het was natuurlijk ook gewoon een kwestie
van tijd voordat we de eerste positieve testuitslag kregen. Belfeld en zeker ook KOM.MIJN leeft niet in een bubbel
en net als andere dorpen komen de besmettingen steeds dichterbij. We hebben er het beste van proberen te
maken door opnieuw, net als voor de zomervakantie, thuiswerk aan te bieden en chromebooks, daar waar nodig,
uitgeleend om dat ook mogelijk te maken. Hopelijk is iedereen maandag a.s weer fris en fruitig, maar vooral
klachtenvrij, in staat om weer aan het werk te gaan.
De groepen 7 en 8 hebben hun surprisemorgen uitgesteld tot maandag en in lagere groepen is een haal- en
brengservice van surprises opgestart en wordt er via een live verbinding geprobeerd om de kinderen die thuis
zitten toch een beetje mee te laten doen.
Morgenavond is het pakjesavond. Wat mijzelf betreft een avond om naar uit te kijken. En dan vooral vanwege het
speciale sfeertje dat 5 december altijd met zich meebrengt. Ik kijk er naar uit en hoop dat velen van jullie er samen
een gezellig moment van kunnen maken in huiselijke kring.
De laatste zomerschool is afgelopen woensdag geweest en de aanmeldbrief voor de winterschool is naar de ouders
van de groepen 7 en 8 gestuurd. Zoals eerder aangekondigd zijn er 24 plekken. Mochten we die niet allemaal
gevuld krijgen zal ik de ouders van kinderen in de groepen 6 ook nog benaderen.
Leest u ook nog even het stukje hieronder? Veel plezier morgenavond!
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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In gesprek
Op donderdag 7 januari willen we graag in gesprek met ouders. U krijgt komende maandag hier bericht over via Isy. We
gaan een MEET organiseren waarin we nieuwsgierig zijn naar jullie bevindingen rondom ons handelen in deze
coronaperiode. Ook willen we graag van ouders in de bovenbouw horen óf en zo ja welke ontwikkeling zij binnen
KOM.MIJN gezien hebben gedurende de afgelopen 5 jaar.
Maar misschien loopt u zelf ook wel rond met vragen of zaken die u met ons wilt delen. Eind volgende week ontvangt u
een aanmeldformulier voor deze MEET waarin u deze gespreksonderwerpen alvast kenbaar kunt maken. De MEET zal
op 2 momenten plaatsvinden. Van 9.00 tot 10.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. In het formulier kunt u aangeven waar
uw voorkeur naar uitgaat.
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