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Kalender volgende week: 

Ma 10 februari:    
Di  11 februari: Studiedag: alle kinderen zijn vrij 
Wo  12 februari:     
Do 13 februari: 
Vr 14 februari:  
     
 
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 

Super nieuws! Groep 8O mag komende woensdag meedoen aan de finale van de verkeersquiz. We wensen de 
kinderen heel veel succes. Zet ‘m op 8O!  

Heel wat perikelen deze week over de vervangersproblematiek. In groep 1 was er vervanging nodig en gelukkig ook 
beschikbaar in de persoon van juffrouw Cindy die nu fulltime voor de groep staat. Groep 4F en groep 7Q had 
meerdere dagen geen vervanger ivm een zieke leerkracht en na de kinderen al een dag (en groep 7 zelfs 2 dagen) 
verdeeld te hebben, zijn de ouders van deze groepen toch gevraagd om hun kind een ochtend thuis te houden. Een 
uiterste noodmaatregel, maar er zijn echt geen vervangers meer beschikbaar. Dat is het grote verschil met het 
voortgezet onderwijs. Als daar iemand ziek is heeft steeds een andere groep een uur uitval. In ons geval is er een 
hele groep een hele dag alleen. Weet in ieder geval dat we alle mogelijke oplossingen onderzoeken en dat het 
thuislaten van een groep alleen gedaan wordt als het echt niet meer op een andere manier opgelost kan worden.   

En toen hadden we ook nog “opa Koos”. Het bleek gelukkig te gaan om een paar jongeren die een grap uithaalden. 
Ik heb er met de kinderen in de leerlingenraad ook nog even over gesproken en dat zorgde ook bij hen voor 
opluchting.  

Verder in deze nieuwsbrief een verslag van de MR, de foto’s van onze voorgangers veur de Vastelaovend uit de 
onderbouw én een foto van het Jeugdboerebroedspaar van de Belhamels. 

En een foto van meneer Idriss in actie tijdens onze herhalingscursus BHV over brandbestrijding en kleine 
blusmiddelen. 

Tot slot nog aandacht voor de apen in Zoo Krefeld. De tussenstand qua opbrengsten is ongeveer  € 3300,00. 
Bovendien wordt er op 29 februari een kindermiddag georganiseerd in de Hamar. Over het hoe en wat en hoe laat 
leest u onderaan de nieuwsbrief. 

Prettig weekend allemaal! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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MR bijeenkomst 16 januari 2020 

Het nieuwe jaar is weer van start en dat betekent dat we op de helft van het schooljaar ongeveer zitten. Dus genoeg 
onderwerpen om de agenda mee te vullen. Nadat we de ingekomen stukken en mededelingen en de notulen van de 
laatste vergadering hadden goedgekeurd werd er gestart met het eerste echte agendapunt:  het Staken. 
Vanuit de ouders in de MR kwam de vraag: Waarom wordt er eigenlijk nog gestaakt? Er is toch geld bij gekomen? Dat 
klopt, alleen is dat nog niet voldoende om ook de werkdruk te verminderen. Of geld altijd de juiste weg is hebben we 
het nog even over gehad. Wel is het zo dat er steeds meer regels komen vanuit de overheid en hierdoor is de leerkracht 
hier meer mee bezig dan met het vak onderwijzer om onze kinderen een juiste basis te geven voor hun toekomst. Zoals 
u al heeft gehoord zullen de leerkrachten dus gaan staken op 30-31 januari. We hopen allemaal dat er snel een 
passende oplossing wordt gevonden. 
 

Het volgende agendapunt is al de Formatie voor volgend schooljaar. Het ziet er allemaal goed uit en we kunnen 
waarschijnlijk het aantal groepen gelijk houden. Hoe de exacte indeling wordt zal later nog op teruggekomen worden. 
 

Studiedagen zijn er ook weer geweest. Deze zijn dit keer gevuld met het onderwerp rekenen. De leerkrachten hebben 
ons een korte uitleg gegeven en men gaat meer instructie geven en daarna de leerling zelf laten ontdekken. En dit is 
niet alleen voor de leerlingen spannend ook de voor leerkrachten is dit nieuwe leren best een uitdaging. 
 

Juffrouw Anouk heeft ons ook meegenomen in de begroting van KOM.MIJN.  Heel veel cijfers en kostenplaatsen en dit 
was wel even goed opletten geblazen. 
Vraag nog gesteld of de school ook zonnepanelen krijgt daar we daar de energiekosten mee kunnen drukken. Dit wordt 
onderzocht op stichtingsniveau. 
 

Zoals wellicht bekend staken de leerkrachten maar krijgen ze deze uren niet betaald!  Het stakingsgeld van de vorige 
staking wordt mede op advies van de leerlingenraad gebruikt voor: Het Ontdeklab. Dit zijn allemaal nieuwe 
leermiddelen die alle leerlingen kunnen gebruiken. Denk aan een robot en deze moet dan ook geprogrammeerd 
worden. Of misschien in de toekomst wel een drone. We zijn zeer benieuwd hoe deze nieuwe leermiddelen ingezet en 
omarmd worden door zowel leerlingen als leraren. Tevens is ook de gehele opbrengst van de Kerstmarkt € 1970,00 naar 
dit leuke nieuwe doel gegaan. 
 

En dan de Bieb in school. Het heeft even geduurd maar langzaamaan komt er beweging. Het ligt overigens totaal niet 
aan de school dat dit zolang heeft geduurd. We hopen nu dat iedereen snel een pasje krijgt en zo de Bieb kan gaan 
gebruiken. We denken rond de Carnaval dat dit gelukt is. 
 

Als MR organiseren we om de 2 jaar een ouderavond met als thema Mediawijsheid. Ook dit jaar weer zullen de 
leerlingen van groep 7 en 8 worden geïnformeerd over hoe om te gaan met sociale-media. Daar wij het belangrijk 
vinden dat ook ouders al vroegtijdig worden geïnformeerd over hoe om te gaan met uw kinderen en Social-media zullen 
we ook een ouderavond organiseren voor alle ouders van alle groepen op Kom.mijn. En wel op dinsdagavond 24 maart. 
Binnenkort volgt er een uitnodiging via Isy en in de Nieuwsbrief. Ik kan uit eigen ervaring zeggen: meld u aan en kom 
eens luisteren. Voor meer info kijk eens op www.leiseuren.nl 
 
Zo, en na de rondvraag hebben we de vergadering netjes rond de klok van 21.30 uur afgesloten. 
 
Tot de volgende keer maar weer, 
 

Namens de MR, 
Bart Bongaerts 
 

 

 

 

http://www.leiseuren.nl/
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Hallo, hallo en ’t is weer Vastelaovend 

Maandag 3 februari is ons nieuwe Vastelaoves gezelschap uitgekomen. Vol verwachting zaten we in een volle zaal… En, 
uit de koker kwamen tevoorschijn: Prins Cas met zijn Prinses Bo! Samen met bruidegom Siem en zijn bruid Milou 
vormen zij het vierspan van de Vastelaovend 2020 op KOMMIJN. Het was een super gezellige middag. We wensen het 
vierspan en alle aanhang een hele gezellige Vastelaovend toe!!   
 
PS: Alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes (en iedereen die dit leuk vindt) zijn natuurlijk weer van harte welkom 
om te komen kijken naar onze optocht. Deze zal om 11.30 uur vertrekken vanuit school!  
De optocht trekt door de Houtstraat, Hamarplein, Julianastraat en via de Industriestraat weer terug naar school. We 
hopen jullie daar te zien!   
 
Alaaf!  
 
Werkgroep Vastelaovend KOMMIJN 
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Jeugboerebroedspaar de Belhamels 
Afgelopen zondag zijn Levi en Lily uitgekomen als Jeugboerebroedspaar van de Belhamels. 
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie eine sjoeëne Vaselaovend. Heel veel plezier en geniet ervan! 
 

 

BHV herhalingscursus 

Recent hebben we de herhaling Brandpreventie en kleine blusmiddelen gedaan. Als BHV-ers zijn we weer helemaal up-
to-date met zowel onze theoretische kennis als onze eigen vaardigheden 
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Kindermiddag t.b.v Zoo Krefeld  

 

 


