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Kalender volgende week: 

Ma 17 februari:  1e rapport / KIJK! observatielijst  
Di  18 februari: 9.30 tot 10.15 schminken in de groepen 1 
Wo  19 februari:    9.30 tot 10.15 schminken in de groepen 1 
Do 20 februari:  9.30 tot 10.15 schminken in de groepen 1 
Vr 21 februari: Vastelaovend op KOM.MIJN 
     
 
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 

Deze week hadden we een unicum. Juffrouw Michelle van groep 7 werd per taxi van en naar KOM.MIJN vervoerd. 
Om zo ervoor te zorgen dat haar groep niet weer een aantal dagen verdeeld moest worden of andere leerkrachten 
hun eigen groep moesten verdelen om in die groep 7 te gaan vervangen. Wellicht herinnert u zich nog dat ik eerder 
dit jaar een stappenplan met u gedeeld heb over hoe we zullen handelen indien er geen vervanging beschikbaar is? 
Ik zal het nog eens delen nu het actueel is. Hieronder vindt u deze info. 

Ook vindt u hieronder enkele foto’s van onze gemixte groepen. Gemixt omdat zo groot en klein elkaar leren 
kennen, samen werken en van elkaar leren. Deze keer betrof het knutselactiviteiten rondom Vastelaovend en de 
optocht. Natuurlijk mag ook een foto van Prinses Guusje niet ontbreken. Van harte gefeliciteerd!!! 

Juffrouw Nicole van groep 8P en 7N heeft deze week voor het laatst gewerkt en gaat nu genieten van haar 
zwangerschapsverlof. In groep 8 neemt juffrouw Margo haar vervanging op zich, in groep 7N doet juffrouw Margon 
dat. Als school zijn wij daar natuurlijk heel blij mee aangezien een voor de leerlingen bekende en vertrouwde 
leerkracht met hen verder gaat richting einde van het schooljaar. Alle ouders hebben daar een tijdje geleden al een 
mail over gehad.  

En wat te denken van het superresultaat van onze groep 8O? Vorige week kon ik u berichten dat ze doorgedrongen 
waren tot de finale van de Verkeersquiz. Een geweldige prestatie op zich, maar het eindresultaat is nog veel beter. 
Ze zijn tweede geworden en het had niks gescheeld (1 punt namelijk) of ze waren zelfs eerste geworden.         
Alweer iets om trots op te zijn!! Onze kanjers!!! 

Wij feliciteren meneer Robert met het behalen van het Google examen (GCE level 1). Blijkbaar had men een zeer 
hoge pet van hem op, hij kreeg per ongeluk een diploma voor level 2….. 

Tot slot wijs ik u op een toevoeging op onze schoolwebsite. Hier vindt u een nieuw kopje: “Kerobei en privacy”. 
Daar vindt u informatie over hoe Kerobei (en dus KOM.MIJN) omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen, 
ouders en medewerkers, welke gegevens er worden opgeslagen en wat uw rechten als ouders zijn. 

Voor nu een fijn weekend en tot volgende week. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Stappenplan vervanging bij ziekte 
Het vervangen van leerkrachten bij ziekte is een groot probleem geworden. Dit zal de komende jaren alleen maar 
toenemen. Hoewel wij een eigen vervangerspool binnen Kerobei hebben en er daarnaast nog enkele “losse” vervangers  
actief zijn, kan het voorkomen dat wij geen vervanger kunnen vinden. 
We worden dan geconfronteerd met het feit dat we gedwongen worden de ouders te vragen hun kind een dag thuis te 
houden. We vinden dat we de kinderen maar hooguit één dag kunnen opvangen in andere groepen. Daarna komt het 
onderwijs van meerdere groepen in de knel. Met het bestuur van Kerobei en de M.R. is het volgende protocol 
afgesproken: 
1. Eerst wordt een vervanger gezocht via de vervangerspoule. 
2. Lukt dat niet dan wordt binnen school naar een verantwoorde oplossing gezocht. 
3. Zijn er ook binnen de school geen verantwoorde oplossingen, dan worden de kinderen een dag opgevangen  

binnen de school. 
4. Is te voorzien dat we de volgende dag geen oplossing hebben, dan hebben de kinderen van de betrokken groep 

die dag geen school. 
5. Wij delen dit aan de ouders van die kinderen schriftelijk mee. 
6. Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen kinderen geen school.  
Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Ook wij vinden de personeelssituatie (krapte) in het onderwijs een 
groot probleem, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. 

 

Samen leren 
De voorbereidingen voor Vastelaovend zijn ook op school in volle gang. Knutselen voor de optocht hebben de kinderen 
uit verschillende leeftijdsgroepen dit jaar samen gedaan. Een mooie en gezellige manier om elkaar beter te leren 
kennen én om van en met elkaar te leren. 
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Prinses Guusje 
Afgelopen zondag is Guusje uit groep 7 uitgekomen als Prinses Guusje I van de Belhamels. We wensen haar een 
supertijd toe. Een ervaring om nooit te vergeten. Geniet ervan en natuurlijk van harte gefeliciteerd!!!! 

 

Kiek se Kieke 

Ook dit jaar weer zal er op Carnavals dinsdag 25 februari in de Hamar het kinderspektakel Kiek se Kieke plaats vinden. 
Dit is voor alle kinderen van Belfeld dé gelegenheid om je talent te laten zien aan een volle zaal met enthousiast publiek. 
Dus kun jij zingen, dansen, acteren, buut voordragen of iets anders leuks, dan nodigen we jou uit om mee te doen. Heb 
je nog ergens hulp bij nodig laat dit dan even weten aan de presentator van deze middag: Rokke Billy. Hij zal dan gaan 
kijken hoe hij hierbij kan helpen. Via onderstaand mail adres kun je hem bereiken. Mocht je alleen willen komen kijken 
mag dat natuurlijk ook. Het belooft weer een groot spektakel te worden !! 

Meer info en aanmelden: www.jeugdcarnavalbelfeld.nl 
Hulp nodig: rokkebillyshow@gmail.com 
 

 

http://www.jeugdcarnavalbelfeld.nl/
mailto:rokkebillyshow@gmail.com
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Finale Verkeers Quiz groep 8O 

 
Als eerste gingen we een verkeersquiz op school maken. Je kreeg vragen over verkeer en die moest je binnen een 
bepaalde tijd beantwoorden. In totaal deden er 48 klassen mee aan deze quiz en gingen er 5 door naar de finale van de  
verkeersquiz in de Maaspoort in Venlo. Ze hadden voor ons een bus geregeld daar mochten we gebruik van maken. 
Toen we aankwamen bij de Maaspoort, moesten we de jassen inleveren. Toen gingen we naar de grote zaal en daar 
lagen t-shirt voor ons klaar. Elke klas had een bepaalde kleur t-shirt en wij hadden blauw. We gingen op onze plekken 
zitten en toen begon de quiz, een mevrouw legde eerst uit wat de regels waren en wat we moesten gaan doen. We 
hadden van tevoren in de klas al tweetallen gemaakt, in dat tweetal moest je naar voor komen bij bijvoorbeeld vraag: 9, 
18, 27. dan liggen er drie blaadjes met A, B of C je moet een van de blaadjes omhoog houden als je denkt dat dat het 
goede antwoord is. Je mag ook je antwoord splitsen als jij denkt dat het een ander antwoord is als dat je maatje heeft. 
In totaal waren er 30 vragen waarbij je 2 punten per goed antwoord kunt krijgen. Er is ook een joker die zorgt ervoor 
dat je de punten die je verdiend hebt bij de vraag wordt verdubbeld. Na de 15 vragen is er pauze in de Vip foye en daar 
kregen we een zakje chips en wat te drinken. Daarna gingen we weer verder met de andere 15 vragen. Toen de quiz 
afgelopen was moesten we 2 kinderen uitkiezen die de laatste vraag moesten beantwoorden als het gelijkspel zou zijn, 
maar dat was niet zo. Uiteindelijk hebben we een hele leuke dag gehad en het is zeker een aanrader om zelf een keer in 

je klas te doen!  
       

(geschreven door Shalin en Zarah) 

 

 

 

              

 


