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Kalender volgende week: 

Ma  11 maart:   
Di  12 maart: 
Wo  13 maart: ’s middags audities musical groep 8 
Do 14 maart: 
Vr 15 maart:   STAKINGSDAG; school is dicht 
     
 
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 

Vastelaovend en vakantie! 

We hebben een drukke tijd achter de rug, zowel kinderen als leerkrachten en teamleiders. Citotoetsen, analyses 
oudergesprekken, adviesgesprekken en hopen dat er niet al te veel collega’s geveld worden door het griepvirus. 
Het heeft de nodige hoofdbrekens gekost en vele avonduren én vroege morgensessies om ervoor te zorgen dat er 
een leerkracht voor de groep van uw kinderen staat mocht er iemand ziek zijn. Tot nu toe is het gelukt om geen 
groepen naar huis te hoeven sturen, maar het kost enorm veel inzet van iedereen en extra uren maken om dit te 
realiseren. Ik wil toch een momentje stil staan en mijn dank en waardering uitspreken voor de enorme inzet én 
flexibiliteit van iedereen op KOM.MIJN om dit mogelijk te maken. Of het nu extra komen werken betreft, kinderen 
of zelfs een hele groep erbij nemen, groepen overnemen of gemaakte plannen loslaten om er voor te zorgen dat de 
kinderen van KOM.MIJN niet naar huis hoeven te worden gestuurd. DANK JULLIE WEL. Helaas is dat binnen de hele 
stichting wisselend gelukt. Op dit moment zijn er al ruim 50 klassen thuis moeten blijven vanwege het feit dat er 
écht niemand beschikbaar is om te komen vervangen….te triest voor woorden. Helaas zal dat de komende jaren 
alleen nog maar toenemen en dat, terwijl we dit al 10 jaar geleden hebben zien aankomen. Extra schrijnend is het 
dan te vernemen dat er wel miljoenen (680) geïnvesteerd kunnen worden aan aandelen KLM, terwijl onze 
toekomstige beroepsgroep overgeleverd is aan het toeval en willekeur en de goodwill van mensen om zich extra in 
te willen zetten voor onze kinderen.                                                                                                                                          
Het is niet mijn intentie om negatief de vakantie in te gaan, maar ik wil jullie wel op de hoogte houden van de 
realiteit in onderwijsland en opnieuw onder de aandacht te brengen wat de reden voor de staking op 15 maart a.s 
is. 

Gelukkig was het ook gewoon gezellig vanmorgen rondom Carnaval. Hieronder een foto-impressie van het hossen 
en de optocht. 

Geniet van de vakantie. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Vastelaovend op KOM.MIJN 2019 
 

 

 

 

Berichtje van Wijkteam Politie Tegelen, Belfeld en Steyl  
 

Beste Snelheidsduivels & Scheefparkeerders van Belfeld en omstreken, 

Wij willen jullie laten weten dat wij meerdere klachten uit de buurt hebben ontvangen dat jullie op de Prins 
Frederikstraat in Belfeld bij de basisschool jullie specialiteit laten zien. 

Het gevaar en ongemak wat dit met zich meebrengt kan nooit jullie bedoeling zijn. 

Wij willen jullie dan ook vragen je te houden aan de toegestane maximum snelheid en je voertuig te parkeren daar waar 
het hoort. 

Voor diegene die het toch moeilijk vinden om aan deze oproep te voldoen zal er de komende weken door ons 
gecontroleerd worden en bij overtredingen bekeurd worden. 

Een gewaarschuwd mens telt voor 2 ;) 

Weetje: Stilstaan langs een gele doorgetrokken streep mag niet en kost je 104 euro 

 

De afgelopen week is er al meerdere malen opvallend gecontroleerd door de politie op snelheid en foutparkeren. 
Binnenkort zal dit ook onopvallend gaan gebeuren.  

Wees gewaarschuwd!!!  


