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Kalender volgende week: 

Ma   7 juni:  Eindfilm groep 8  wordt gemaakt  
Di    8 juni:  
Wo    9 juni:     
Do 10 juni: 
Vr 11 juni:   
     
 
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 

De PO-raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet meer in lijn zijn met de 
versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. Zij heeft daar aandacht voor gevraagd bij 
het ministerie van OCW. Zij hebben vervolgens advies hierover gevraagd aan het OMT. Helaas worden de huidige 
richtlijnen nog niet los gelaten. Dat betekent dat de bubbels waarin we werken nog intact moeten blijven. 
Eventuele versoepelingen voor het basisonderwijs worden eind juni opnieuw bekeken en besproken. Als ze er 
komen is dat pas met ingang van 30 juni. 

Op KOM.MIJN hebben we een kleine aanpassing in de samenstelling van de bubbel van groep 8 gedaan. Vanaf 
maandag vormen de beide groepen 8 samen één bubbel, aangezien zij samen de eindfilm maken en samen de 
schoolverlatersdagen mee gaan maken . 

Ook deze week (ten tijde van het schrijven van dit stukje) nog geen besmettingen gehad. Helaas wel een groep op 
woensdag en een groep vandaag thuis moeten laten omdat er echt geen vervangers te krijgen waren. Gelukkig 
waren er wel vervangers voor de andere dagen. We hebben nog steeds te maken met een lerarentekort en dat 
speelt ons echt parten. Ik hoop dat dat echt gaat verbeteren in de komende jaren zodat we zo weinig mogelijk 
groepen thuis hoeven te laten. Dat willen we niet en willen dat jullie als ouders ook echt niet aandoen. Maar de 
realiteit is helaas anders. 

Voor nu wens ik iedereen een heel fijn weekend. 

Geniet van elkaar en misschien wel van het feit dat de restaurants weer gasten binnen mogen ontvangen met 
ingang van a.s. zaterdag. 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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