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Kalender volgende week: 

Ma  28 januari: Nationale voorleesdagen; de hele week   
Di  29 januari: 
Wo  30 januari:  Open avond Broekhin locatie Reuver van 18.30- 20.30 voor groep 7 en 8 
Do 31 januari:  
Vr 1 februari: Groepen 7 naar techniekmanifestatie “Kies techniek” College Den Hulster 
   Open dag Cita Verde van 16.30 -20.00 voor groep 7 en 8 
     
 
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 

Het is echt winter deze week. Met name woensdagmorgen was het even alle hens aan dek om de trappen naar 
boven op tijd sneeuwvrij te krijgen. De treden waren erg glad. Juffrouw Inge en Wendy van het kindercentrum 
waren al om 07:15 uur bezig om een looppad over de speelplaats te creëren. Nou ja; bikken was een passendere 
term. Ik vraag me wel eens af of ze in Oostenrijk ook tegen zo’n problemen aanlopen; hier staat in ieder geval 
meteen het hele land op z’n kop. Ongelofelijk! 

Met het invullen van het tevredenheidsonderzoek is een aardig begin gemaakt. Per abuis heeft er een foutieve 
uiterste invuldatum in de vorige nieuwsbrief gestaan. Dit moet 1 februari zijn. Vult u hem komende week nog even 
in aub?  

We zitten midden in de Citotoetsen. Deze meetmomenten gebruiken we om een stand van zaken op te maken. Een 
stand van zaken over de ontwikkeling van uw kind, maar ook de stand van zaken over ons onderwijs. Waar moeten 
we nog meer de nadruk op leggen, wat gaat goed en wat betekent dit voor de komende periode. De resultaten 
worden zowel door de leerkrachten als de teamleiders geanalyseerd en vervolgens omgezet in actiepunten voor in 
de klas. Dit willen we gedegen doen en dat is één van de redenen waarom we besloten hebben om het rapport op 
maandag 11 februari mee te geven in plaats van op 4 februari, zoals in de jaarkalender staat. 

Afgelopen woensdag heeft een aantal collega’s de herhalingscursus bedrijfshulpverlening gedaan. Deze keer was 
EHBO aan de beurt. We hebben onze kennis weer up-to-date! 

Hieronder een poster van Kies Techniek op College Den Hulster. Aanstaande vrijdag gaan de groepen 7 hier naar 
toe. Op zaterdag 2 februari kunt u hier met uw eigen kind (nogmaals) naar toe mits het tussen 10 en 12 jaar is. Veel 
plezier!  

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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