
Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  1 

                  Nieuwsflits nummer 2 

 30 augustus  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Deze week starten de kennismakingsgesprekken 

Ma 2 september:    
Di  3 september: 
Wo  4 september: STUDIEDAG; ALLE KINDEREN ZIJN VRIJ VAN SCHOOL 
Do 5 september: Algemene ouderavond groep 3. Inloop 19.00 uur, start 19.15 uur tot 20.30 uur 
Vr 6 september:  
     
 
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 

Wat een plakkerig weer was het afgelopen week. Hel rustig aan doen, veel blijven drinken en binnen blijven. Maar 
slapen was toch wel een uitdaging. We maken er maar het beste van, meer kunnen we toch niet doen. Volgende 
week is het al september en begint ergens de herfst. Daar kun je je nu nog helemaal niks bij voorstellen. 

We gaan beginnen met het inrichten van lokaal E als schoolbibliotheek. Om kinderen te helpen met het uitzoeken 
van, opzoeken in en terugbrengen van boeken zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Bent u of kent u 
iemand die elke week een (paar) uurtje(s)  wil investeren in de jongste generatie van Belfeld dan horen wij graag 
van u. Nadere uitleg over wat, hoe en wanneer volgt dan snel. Begin oktober willen we namelijk de bieb openen e 
in gebruik nemen.  

Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog 2 oproepen voor vrijwilligers; om te helpen bij het overblijven en bij het 
luizenpluizen. Leest u het even? Allemaal in het belang van de kinderen op KOM.MIJN.  

We merken dat de fietsenstallingen van de bovenbouw overvol zijn. Enerzijds omdat de groepen 5 nu ook op de 
bovenverdieping zitten, anderzijds omdat ouders vaak niet meer weten wat ook al weer de afspraken waren over 
wanneer wel en wanneer niet met de fiets naar school gekomen mag worden. Leest u het stukje even? Datzelfde 
geldt ook voor fietsjes, stepjes en spacescooters. Ook hierover nog een reminder zodat alle kinderen veilig op het 
schoolplein kunnen lopen en spelen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Een verkeersveilige schoolomgeving 
stond hoog op de verbeterpuntenlijst voor school. Laten we daar allemaal aan meewerken, ieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid. 

Morgen opnieuw een prachtige, warme dag. Geniet ervan zou ik zeggen. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Helpen bij het overblijven? 
Op maandag, dinsdag en donderdag kan er tussen de middag worden overgebleven. We werken al jaren met dezelfde 
groep vrijwilligers die dit met veel liefde doen, bijgestaan door pedagogisch medewerkers van het Kindercentrum 
KOM.MIJN. Zij zijn op zoek naar een aantal nieuwe collega’s die in geval van nood in kunnen springen. Bent u of kent u 
iemand die op (een van) deze dagen 2 uurtjes wil komen helpen indien nodig, dan horen wij graag van u. Dat kan via 
info@kommijn.kerobei.nl . Graag gaan we in gesprek over de mogelijkheden. 

 

Luizenpluizers gezocht 
Met name voor de groepen 1 en 2, aangezien daar de nood het hoogst is, is het team luizenpluizers op zoek naar 
uitbreiding. Na elke vakantie van een week of langer, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. We zijn voor de 
groepen 1 en 2 op zoek naar een paar ouders die zich hier aan willen geven. Het gaat om een paar uurtjes gedurende 
een ochtend. Voor informatie hierover of aanmelden: info@kommijn.kerobei.nl. Voor alle groepen geldt natuurlijk dat 
vele handen licht werk maken, dus bij interesse kunt u zich altijd melden via bovenstaand mailadres. 

Bedankt alvast. 

 

Verkeersveiligheid rondom school  

Nu het schooljaar weer in volle gang is, willen we weer even uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom 
school. Kinderen krijgen al vroeg met het verkeer te maken. Alle ouders hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de verkeersveiligheid bij de school om de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Al treft de overheid nog zoveel 
maatregelen, als ouders en andere volwassenen door hun opvoeding en gedrag niet het goede voorbeeld geven, blijven 
we nergens. De verkeersveiligheid rondom onze school wordt regelmatig bekeken en daar waar verbeteringen mogelijk 
zijn, worden deze met de gemeente en politie besproken. Iedereen van basisschool KOM.MIJN wordt verzocht zich aan 
bestaande afspraken te houden:  

 Zorg voor een goede verkeersopvoeding en geef zelf altijd het goede voorbeeld.  

 Maak gebruik van de voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) en verplicht uw kinderen om daar ook gebruik van  
   te maken.  

 Blokkeer bij het brengen en halen van de kinderen niet de wegen of uitgangen met fietsen en/ of auto's. 

 Er is een gele streep op de stoeprand, dus stop of parkeer niet voor de school. Parkeer op de parkeerplaats.  

 Pas uw snelheid aan op plekken waar u kinderen kunt verwachten.  

 Roep nooit vanaf de overkant van de straat. Kinderen letten dan niet meer op het verkeer.  

 Fiets niet op plaatsen waar dit niet verantwoord is.  

 Fiets niet op de speelplaats of bij het fietsenrek.  

 Kinderen stallen hun fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek. Fiets afsluiten.  
   Stalling in het fietsenrek geschiedt op eigen risico. 

 Blijf niet aan de straat wachten op uw kind. Kom gerust de speelplaats op.  

 Kinderen die wonen binnen het gebied van de Bolenbergweg in de zuidelijke richting en de Zandstraat in  
   noordelijke richting en de Schoolstraat in westelijke richting en in oostelijke richting de Poldersweg mogen in  
   principe niet met de fiets naar school komen.  

 Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan.  
 

De Parkeerplaatsen  
 

 Rijd stapvoets en parkeer in één van de vakken die daarvoor bestemd zijn.  

 Zet uw motor uit. Uw auto kan terug- of vooruit lopen en dan krijg je gevaarlijke situaties.  

 Laat uw kind niet over de parkeerplekken rennen, maar begeleid uw kind naar de speelplaats of auto. 
   Stap zelf even uit. 
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Kennismakingsgesprekken 
In het nieuwe jaar zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar de ontwikkeling van uw kind. Die verloopt zelden in een rechte 
lijn omhoog. Zo kan er schijnbaar uit het niets een enorme sprong voorwaarts worden gemaakt, dan weer lijkt alles stil 
te staan en het kan zelfs voorkomen dat het lijkt of er sprake is van achteruitgang. Al deze zaken zijn normaal. De 
nieuwe leerkracht hoort graag van u hoe uw kind in elkaar zit. Vandaar dat we elk jaar opnieuw 
kennismakingsmakingsgesprekken voeren om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen. Daar hoort ook bij dat we uw 
gegevens opnieuw nalopen om te kijken of er iets veranderd is. Is er bijvoorbeeld een telefoonnummer veranderd, 
heeft het kind een allergie ontwikkeld? Of bent u van mening veranderd als het gaat om de toestemming die u heeft 
gegeven voor het publiceren van foto’s of filmpjes op Isy of de website. Dan weten we dat graag. Sommige groepen 
hebben hiervoor een formulier meegekregen, anderen bespreken dit tijdens het kennismakingsgesprek met u. Ik kan 
me voorstellen dat u zich afvraagt wat we met al die gegevens doen en hoe die bewaard worden. Die gegevens zijn 
enkel en alleen voor intern schoolgebruik en staan in ons administratiesysteem. Wij dragen die niet over aan wie dan 
ook; ook niet aan GGD of politie bijvoorbeeld. Mocht daar om gevraagd worden door een instantie of iets dergelijks 
zullen we altijd eerst u om toestemming vragen. De NAW gegevens van de kinderen en telefoonnummers van u zijn ook 
in het bezit van de groepsleerkracht. Op het moment dat de leerkracht naar huis gaat, worden alle privacygevoelige 
gegevens achter slot en grendel bewaard. Mocht u hier nog andere vragen over hebben, kunt u zich melden bij 
directeur Anouk van Lierop. 
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