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                  Nieuwsflits nummer 15 

 14 december 2018 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 17 december:   
Di 18 december:  
Wo 19 december:  Groepen 6, 7 en 8 naar Venlo on Ice 

Kerstmarkt 17.00 tot 19.00 uur  
Do 20 december:   
Vr 21 december: Kerstontbijt 
     
 
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 

Woensdag hebben een aantal leerlingen van groep 8 deelgenomen aan een pilotmasterclass voor tweetalig 
(Engels) Havo. Ze kwamen erg enthousiast terug op KOMMIJN. De pilot omvat 3 woensdagochtenden waarop deze 
leerlingen naar Den Hulster gaan om diverse lessen in het Engels te volgen. We hopen dat dit een vervolg krijgt. 

Afgelopen dinsdag hebben we groen licht gekregen om halverwege januari een druppelgroep te mogen starten. 
Dat betekent dat de huidige groepen 1 van juffrouw Sanne en juffrouw Connie en Claudia 24 en 26 leerlingen klein 
kunnen blijven en de druppelgroep vol zal druppelen tot 25 , eind mei. Juffrouw Amee gaat deze druppelgroep , 
wederom op het podium ingericht, leiden. We zijn hier erg blij mee en wensen juffrouw Amee veel succes. Voor de  
vervanging die juffrouw Amee in groep 2B invulde, zijn we op zoek naar een andere vervanger. 

Met de leerlingen van de leerlingenraad hebben we afgelopen woensdag gesproken over de schoolshirts, de bieb 
op school, het overblijven én over het nieuwe speeltoestel dat er na de kerstvakantie gaat komen. Dankzij een 
anonieme weldoener kunnen we een grotere versie van het speeltoestel, dat we samen met de leerlingenraad 
hebben uitgezocht, aanschaffen. Super bedankt hiervoor namens alle kinderen van KOM.MIJN. 

Groep 1J heeft veel pech. Juffrouw Connie heeft haar schouder gebroken, juffrouw Claudia is ziek en haar herstel 
duurt langer dan voorzien. We zijn erg blij met juffrouw Cindy die het grootste deel van deze vervanging op zich 
heeft genomen. Ook na de kerstvakantie kan zij blijven vervangen. Ik heb al eerder verteld hoe belabberd we er 
voor staan in onderwijsland qua vervangers. Afgelopen week waren er 2 leerkrachten ziek waardoor ze er tijdens 
de studiedag op 7 december niet bij konden zijn. Dat was een geluk bij een ongeluk; er waren namelijk geen 
vervangers voor beide groepen. We houden ons hart vast voor een eventuele griepgolf. Verderop in deze 
nieuwsbrief zal ik nogmaals het protocol “vervanging bij ziekte” laten zien dat we volgen mocht het nodig zijn (bij 
geen vervangers). 

Het vakantierooster voor 2019/2020 is ook bekend. Let op: de meivakantie loopt volgend jaar van woensdag 22 
april t/m dinsdag 5 mei. Dit komt doordat het voortgezet onderwijs op 7 mei met de examens begint. Besturen van 
het primair onderwijs in Venlo en het bestuur van het OGVO stemmen deze data altijd samen af. De meivakantie 
omvat 2 weken. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Kerstmarkt 
Woensdag 19 december is de kerstmarkt. Deze begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De kinderen zijn al volop 
bezig om allerlei mooie kunstwerken te maken, die deze avond verkocht worden.  
 
Om alles in goede banen te leiden, willen we u op het volgende wijzen: 

 De klasseningangen zijn gewoon open. Maak hier dan ook gebruik van! 

 Op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 december kunt u al bonnen kopen. Dit kan deze dagen van 8.15 
uur tot 8.45 uur bij Astrid. Bonnen kosten €0,50 per stuk. Een kaart van 10 bonnen kost dus €5,-. Het zou fijn 
zijn wanneer u het bedrag gepast meeneemt. 
Tijdens de kerstmarkt kunt u ook nog bonnen kopen in de speelzaal en in de teamkamer. 

 In de speelzaal zijn diverse hapjes en drankjes te koop. Deze kunt u gewoon met de bonnen betalen.  

 Kinderen kunnen enkele werkjes reserveren. Let op: Deze moeten voor 18.30 uur gekocht zijn, anders mogen 
ook anderen dit werkje kopen! 

 

Vooraanmelding schooljaar 2019-2020 

 

 

Protocol vervanging bij ziekte 
Zoals u wellicht gevolgd heeft in het nieuws is er een tekort aan leerkrachten ter vervanging van zieke collega’s. Dat zit 
er al jaren aan te komen en het heeft de afgelopen jaren heel wat hoofdbrekens gekost om ervoor te zorgen dat we 
geen klassen naar huis hoefden te sturen. Afgelopen schooljaar hebben onze leerkrachten hier ook op een aantal 
momenten voor gestaakt. Helaas is nu het moment van de waarheid aangebroken en worden geconfronteerd met het 
niet meer kunnen vervangen van collega’s die ziek worden. Hoewel onze stichting jaren geleden al een buffer heeft 
gecreëerd door extra mensen aan te nemen en die vanuit een eigen vervangerspool in te zetten bij ziekte, is het nu zo, 
dat er gewoonweg geen mensen meer zijn om op te roepen. Alle collega’s vanuit onze eigen vervangerspool zijn 
langdurig ingezet en de “losse” vervangers die er zijn worden door alle schoolbesturen uit de regio (en daarbuiten) 
benaderd om te komen vervangen. Vervangers maken daar zelf hun keuzes in, waar ze wel of niet op in gaan. Lange 
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vervangingen, zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsvervanging, zijn natuurlijk aantrekkelijker dan vervangen voor een 
collega met de griep. Hoe gaan wij hier mee om? We hanteren hierbij een volgorde.  

Als een collega zich ziek moet melden en er is geen vervanger beschikbaar: 

 Vragen we parttime collega’s om extra te komen werken  

 Mocht dat niet mogelijk zijn vragen we, op basis van de mogelijkheden en/of werkzaamheden ofwel een      
teamleider een groep over te nemen, ofwel halen we een leerkracht uit de ondersteuning (van de 
werkdrukgelden).  

 Kan dat niet, zullen we de groep waar geen leerkracht voor is, opsplitsen en verdelen over meerdere 
groepen. Het gevolg hiervan is dat het lesprogramma van al die groepen ook aangepast moet worden en er 
geen sprake meer is van een normale lesdag.  

 In het uiterste geval zullen we voor de 2e dag aankondigen dat de betreffende groep de volgende dag thuis 
moet blijven. Dit is heel vervelend voor ouders en zullen we alleen doen als het écht niet anders kan.  

 De volgende dag zal dat (aankondigen dat een groep thuis moet blijven) voor een andere groep gelden om 
het ongemak te verdelen. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie: ma. 14-10-2019 t/m vr. 18-10-2019 
St. Nicolaas:            vr.  06-12-2019 
Kerstvakantie:   ma. 23-12-2019 t/m vr. 03-01-2020             
Carnaval:      ma. 24-02-2020 t/m vr. 28-02-2020              
Pasen:                 ma. 13-04-2020                                           
Mei-vakantie:   wo. 22-04-2020 t/m di. 05-05-2020  
Hemelvaart: do. 21-05-2020 t/m vr. 22-05-2020 
Pinksteren :           ma. 01-06-2020     
Zomervakantie:     ma. 13-07-2020 t/m vr. 21-08-2020     
 

Waterpunt Belfeld 
Donderdag zijn enkele groepen naar het waterpunt in Belfeld geweest. Het was een leuke en leerzame activiteit. 

 

                                  


