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 13 maart 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 16 maart:    
Di  17 maart: Les: dode hoek bij vrachtwagens voor de groepen 7 
Wo  18 maart:     
Do 19 maart: 
Vr 20 maart: Lessen moderne media voor de groepen 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 

Woehoe!!! KOM.MIJN heeft het afgelopen jaar al voor 275 kilo aan doppen en deksels gezorgd. Dat zijn 70 volle 
10-liter emmers. Super bedankt allemaal. 

Nog meer goed nieuws; we hebben er een leescoördinator bij. Naast juffrouw Margon is nu ook juffrouw Marie-
Jeanne leescoördinator en kunnen we het leesonderwijs en vooral het leesplezier op KOM.MIJN nog verder 
vergroten. Zeker met onze mooie bieb op school. Proficiat juffrouw Marie-Jeanne! Het heeft de nodige vrije uurtjes 
gekost, maar met een supermooi resultaat. 

Verder in deze nieuwsbrief stelt juffrouw Joke zich even voor. Zij vervangt meneer Robert in groep 5S nu hij de 
vervanging van juffrouw Lieke tot het einde van dit schooljaar invult. 

Ook is er aandacht voor een  uitnodiging van de bibliotheek Venlo over de Ukkie Media Dagen met als titel: Boek, 
site, app; samen spelen op het web. 

Maar we beginnen deze nieuwsbrief met een update over het coronavirus. De informatie die u hieronder vindt 
komt van de Rijksoverheid. Gisteren zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Rutte, waarin gesteld 
werd dat de scholen open kunnen blijven. Alle onderwijsstichtingen voor primair onderwijs uit  deze regio hebben 
samen een brief opgesteld om de ouders te informeren over hun standpunt. Ook hier op school zijn we samen met 
de MR aan het inschatten wat verstandig of zelfs noodzakelijk is om te doen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de 
tussenschoolse opvang aangezien er daar iedere week ruim 100 kinderen bij elkaar zitten? En wat te doen als er 
een leerkracht ziek wordt? Gaan we dan de groep verdelen, waardoor de kinderen dichter bij elkaar komen te 
zitten?  

Ook in dit kader: op KOM.MIJN zijn we gewend om water te drinken en hiervoor staan bekers in de groepen. In het 
kader van “voorkomen is beter dan genezen” willen we u vragen een eigen drinkfles, voorzien van de naam van uw 
kind, aan uw kind mee te geven. 

De ouderavond omtrent moderne media waarover ik u vorige week bericht heb van 24 maart a.s. stellen we uit tot 
een later tijdstip.  

Tot slot wens ik u een fijn weekend. Het belooft qua temperaturen heel prettig te worden, zonder regen. 

Fingers crossed, zullen we maar zeggen. 

Hartelijke groeten, Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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


Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  2 

Update corona; info van de Rijksoverheid 
Een aantal veelgestelde vragen en het antwoord daar op. 

Mag ik mijn kind thuishouden van school? 

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere 
gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld 
van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Woont u in Noord-Brabant en heeft uw kind last van 
verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school. 

Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas besmet is? 

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid 
en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van 
besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met 
wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: 

 China (inclusief Hong Kong) 

 Italië 

 Iran 

 Zuid-Korea 

Wat als er docenten ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is? 

In dat geval geldt het reguliere beleid. Hierbij maakt de school of onderwijsinstelling zelf de afweging of er lessen 
uitvallen en groepen thuis moeten blijven. Volg hiervoor de actuele informatie van uw school of onderwijsinstelling. 

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan? 

Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. 

 

Even voorstellen 

  

 

Ik ben Joke Pulles. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik in groep 5S.   
Dit is al een tijdje zo, maar nu meneer Robert definitief in groep 8 blijft zal ik wat meer taken binnen de klas op me 
nemen. 
Ik woon in Roermond en heb een dochter van 9 jaar. Ik hou van wandelen in de natuur en muziek maken. Ik speel 
klarinet en ben sinds kort de uitdaging aangegaan om fagot te leren spelen. 
Kom rustig een keer binnen lopen als u vragen heeft of gewoon verder kennis wilt maken. 
Mijn mailadres is joke.pulles@kerobei  
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Lezing rondom de Media Ukkie Dagen 

Boek, site, app: samen spelen op het web! 

8 april 2020, van 20:00 tot 21:30 | Stadsbibliotheek, Begijnengang 2 Venlo 

Kosten: € 5,- inclusief een kopje koffie/thee 

Jonge kinderen vinden razendsnel hun weg in deze wereld vol media. Ze kijken hun favoriete kindertelevisie en bladeren 
door boekjes. Ze swipen vliegensvlug naar filmpjes op YouTube en spelen graag spelletjes op de tablet. Als opvoeder wil 
je kinderen hierbij begeleiden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Ga tijdens deze interactieve lezing op zoek naar balans. 
Een balans tussen (voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met én zonder scherm. Binnen én buiten. Samen én 
alleen. De lezing wordt verzorgd door  Denise Bontje, specialist in taal en mediaopvoeding, en is bedoeld voor ouders, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten van jonge kinderen.  
Meer informatie of aanmelden:  
https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/lezing-rondom-de-media-ukkie-dagen---boek--site--app--
samen-spel.html 
 
 

Het GIPS project voor de groepen 8  
 
Woensdag 4 Maart en woensdag 11 Maart hadden we het project GIPS. 
Dat betekent Gehandicapten Informatie Project Scholen. 
  
Op de eerste Woensdag hebben we een kijkje gehad in het leven van  gehandicapten mensen door middel van een 
spellencircuit: We zijn toen begonnen met een namenrondje, daarna zijn we in groepen verdeeld. Welke spellen 
hebben we gedaan: braille lezen en maken, munt herkennen en kokervisie, hoe je met een verlamde arm een jas 
aantrekt  en dingen opraapt  met een grijper terwijl je last van spasme hebt, hoe je toch kunt lezen terwijl je alleen op je 
rug kunt liggen met behulp van een bril met een klein spiegeltje er onder, een spel om duidelijk te maken wat je kunt 
zien als je een aangeboren hersenletsel hebt, hoe mensen met een verlamde arm toch kunnen dammen, we hebben 
gevoeld hoe het is om met een blindengeleidenstok te lopen, om in een rolstoel te zitten met en zonder een verlamde 
arm en om te kunnen schrijven als je je handen niet kunt gebruiken.  
 
Op Woensdag 11 Maart hadden we een kringgesprek; dat houdt in dat de mensen met een handicap hun verhaal 
vertellen hoe ze aan hun handicap zijn gekomen. 
Er werd verteld wat een geleidehond doet daar hebben we ook veel van geleerd. Kortom 2 leuke en wijze dagen.  
 

 
 
Gemaakt door Risem en Britt  
 

 

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/lezing-rondom-de-media-ukkie-dagen---boek--site--app--samen-spel.html
https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/lezing-rondom-de-media-ukkie-dagen---boek--site--app--samen-spel.html
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