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Kalender volgende week: 

Ma 26 april:    
Di  27 april:  Koningsdag; vrije dag  
Wo  28 april:    studiemiddag leerkrachten 
Do 29 april:  Route 8 voor de groepen 8 
Vr 30 april:  
     
 
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 is groep 1/2I voor het grootste gedeelte thuis geweest na een positieve testuitslag van een 
klasgenootje. Gisteren konden de geteste kinderen gelukkig weer naar school. Dat was dubbel goed nieuws voor 
deze kinderen, want vandaag waren de Koningsspelen. Daar konden ze gelukkig ook aan meedoen.  

Verderop in deze nieuwsbrief treft u een paar foto’s over de diverse activiteiten.  

Volgende week dinsdag is het dan echt Koningsdag. Voor iedereen op school een extra vrije dag. In de afgelopen 
jaren viel deze dag voor regio zuid steeds in de meivakantie; dit jaar dus niet. 

Voor groep 8 is het ook een speciale week. Komende donderdag maken zij hun eindtoets Route 8. Alles wat ze de 
afgelopen jaren op KOM.MIJN geleerd hebben, maar ook thuis tijdens de scholensluiting, kunnen ze laten zien. De 
adviesgesprekken zijn al geweest, de aanmelding op de scholen voor voortgezet onderwijs zijn al gedaan, dus er ligt 
geen druk meer op de kinderen. Ze kunnen zich van hun beste kant laten zien. Laten we hopen dat we geen 
quarantaineperikelen hebben op die dag. 

Afgelopen maandag ging ook de BSO weer van start. Ik moet toegeven dat ik het best spannend vond en vind. We 
weten nu natuurlijk nog niet of dat voor extra risico’s zorgt op besmettingen of dat dat mee zal vallen. We hopen 
natuurlijk op het laatste. 

Op naar komende week! We maken er een gezellige week van en maken ons dan op voor de meivakantie. Deze 
hele situatie vraagt erg veel veerkracht en flexibiliteit van iedereen.; zowel op school (om alles geregeld te krijgen; 
communicatie omtrent besmettingen ook in de avonden en weekends, kinderen thuis in quarantaine voorzien van 
thuiswerk, werken in de klas op diverse niveaus en daarnaast ook nog kinderen die in een meet aansluiten bij de 
rekenles in een andere groep én het doorwerken tijdens de pauzes) als bij u thuis. Het begint bij iedereen te 
wringen. Je zult als ouder maar weer een berichtje krijgen van school over quarantaine om weer iets met je opvang 
of je werk te moeten gaan regelen. We moeten nog even volhouden met zijn allen….. 

Voor nu een fijn weekend en de hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Koningsspelen 
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