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Kalender volgende week: 

Ma  3 september: kennismakingsgeprekken  
Di  4 september:  kennismakingsgesprekken  
Wo  5 september: kennismakingsgesprekken 

boekenproeverij Bibliotheek Venlo 15:00 – 17:00 
Do 6 september: kennismakingsgesprekken; moskeebezoek groepen 8 
Vr 7 september: kennismakingsgesprekken  
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Komende maandag start de interim teamleider voor de onderbouw. Zij zal op korte termijn ook aansluiten bij 
gesprekken waar dat wenselijk is, zeker in contacten waar ook externen bij betrokken zijn. We wensen haar 
natuurlijk veel succes en rekenen op een fijne samenwerking.  

De operatie van juffrouw Inge is goed verlopen. Ze kan bijna een eigen ijzerhandel beginnen, met wat er allemaal 
uit haar voet verwijderd is. hoewel ze nog veel pijn heeft, mist ze KOM.MIJN enorm en ze kijkt er naar uit om zo 
snel mogelijk weer op school aanwezig te kunnen zijn. 

Verder in deze nieuwsbrief een aankondiging van een nieuw panelgesprek. Dit gesprek zal gaan over 
leerlingenzorg. We willen graag van ouders weten wat dat woord voor hen betekent. Leest u even verder voor de 
datum en het tijdstip. De uitnodiging volgt via Isy, dan kunt u zich middels een reactie hiervoor aanmelden. 

Ook in deze nieuwsbrief wat meer uitleg over de kennismakingsgesprekken én de aankondiging van de 
wandeltocht en kermisloop hier in Belfeld op 29 en 30 september a.s.  

Sinds gisteren staan op de site 2 interessante documenten; de schoolkalender met daarin van maand tot maand de 
activiteiten die op dit moment bekend zijn van alle groepen en een samenvatting uit de schoolgids; de praktische 
informatie voor alledag met schooltijden, gymroosters, vakanties, studiedagen e.d.. Een geprinte versie is af te 
halen bij juffrouw Astrid aan de receptie. Ook op Isy zijn al veel activiteiten zichtbaar gemaakt. 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

 

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
http://www.kommijn.kerobei.nl/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen/
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Panelgesprek 
Op woensdag 3 oktober organiseren we weer een panelgesprek met ouders rondom een thema. Deze keer gaan we het 
hebben over leerlingenzorg. Leerlingenzorg is een onderwerp waarin we nadrukkelijk willen investeren. Wat zijn jullie 
beelden hierbij? Wat verwachten ouders van school, hoe zien de kinderen dat zelf, wat is het allerbelangrijkste en waar 
moet de focus liggen? Kortom; interessante vragen om samen te verkennen en te delen. Via Isy zal een uitnodiging 
gestuurd worden waarop u kunt reageren. We starten om 19.30 en sluiten uiterlijk om 21.00 uur af. Gedurende het jaar 
zullen er nog een aantal panelgesprekken georganiseerd worden, steeds rond een ander thema. We hopen op een grote 
deelname. 

 

Kennismakingsgesprekken 
In het nieuwe jaar zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar de ontwikkeling van uw kind. Die verloopt zelden in een rechte 
lijn omhoog. Zo kan er schijnbaar uit het niets een enorme sprong voorwaarts worden gemaakt, dan weer lijkt alles stil 
te staan en het kan zelfs voorkomen dat het lijkt of er sprake is van achteruitgang. Al deze zaken zijn normaal. De 
nieuwe leerkracht hoort graag van u hoe uw kind in elkaar zit. Vandaar dat we elk jaar opnieuw 
kennismakingsmakingsgesprekken voeren om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen. Daar hoort ook bij dat we uw 
gegevens opnieuw nalopen om te kijken of er iets veranderd is. Is er bijvoorbeeld een telefoonnummer veranderd, 
heeft het kind een allergie ontwikkeld? Of bent u van mening veranderd als het gaat om de toestemming die u heeft 
gegeven voor het publiceren van foto’s of filmpjes op Isy of de website. Dan weten we dat graag. Sommige groepen 
hebben hiervoor een formulier meegekregen, anderen bespreken dit tijdens het kennismakingsgesprek met u. 

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt wat we met al die gegevens doen en hoe die bewaard worden. Die gegevens 
zijn enkel en alleen voor intern schoolgebruik en staan in ons administratiesysteem. Wij dragen die niet over aan wie 
dan ook; ook niet aan GGD of politie bijvoorbeeld.  Mocht daar om gevraagd worden door een instantie of iets 
dergelijks zullen we altijd eerst u om toestemming vragen. De NAW gegevens van de kinderen en telefoonnummers van 
u zijn ook in het bezit van de groepsleerkracht. Op het moment dat de leerkracht naar huis gaat, worden alle 
privacygevoelige gegevens achter slot en grendel bewaard. Mocht u hier nog andere vragen over hebben, kunt u zich 
melden bij directeur Anouk van Lierop. 

 

Even voorstellen 
 
Hallo allemaal. 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. 
Mijn naam is Kenneth van Soest, ik ben 44 jaar, een geboren en getogen Baarlonaar  
en woon nu alweer 9 jaar samen in Sittard. 
Momenteel volg ik de deeltijdopleiding aan de Pabo op de Kempel in Helmond. 
Het komende schooljaar (2018-2019) is de eindfase van mijn opleiding. 
Ik wandel en fiets graag en kan genieten van leuke stedentrips. 
Voor mijn stage geef ik momenteel lessen aan groep 8p (o.a. de klas van meneer Robert). 
Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag. 
Ik vind het een erg leuke klas en doe mijn best om de kinderen op een spontane en  
interactieve manier een stukje van mijn eigen kennis bij te brengen. 
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Wandeltocht en kermisloop 2018 
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