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Kalender volgende week: 

Ma 1 juni:  2e Pinksterdag; school en noodopvang zijn gesloten    
Di  2 juni:  
Wo  3 juni:     
Do 4 juni: 
Vr 5 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 

We gaan de laatste fase van het schooljaar in én we gaan de laatste fase van het werken met halve groepen in. We 
kijken er naar uit om alle kinderen weer samen in de klas te hebben. Hoewel de kinderen aangeven dat ze het 
heerlijk rustig vinden zo, zeggen ze ook dat het heel raar voelt, leeg en toch ook best wel ongezellig. Wat ze 
allemaal wèl héél gezellig vinden is het samen eten op school. Met een halve groep is dat ook prima te doen, met 
een hele groep kinderen is dat een heel ander verhaal, zeker in de onderbouw. 

Gisteravond is het nieuwe protocol vanuit de overheid bekend gemaakt. Wat ons betreft erg laat, zeker met het 
Pinksterweekend voor de deur. We zijn meteen in overleg met de MR gegaan, want er moet een beslissing 
genomen worden over met name de schooltijden en het overblijven tot het einde van het schooljaar. Zodra die 
beslissing gevallen is krijgt u hierover een mail met daaraan gekoppeld het nieuwe protocol. Vanmiddag heeft u 
over bovenstaande ook al een mail ontvangen. 

 Afgelopen woensdag hebben we het lopende jaarplan geëvalueerd en het nieuwe plan voor 2020-2021 vorm en 
inhoud gegeven. We kijken terug op een hele intensieve dag maar ook op een hele vruchtbare dag. We hebben 
intensief overlegd, op afstand en via Google Meet, en besluiten genomen over de volgende stap richting werken 
volgens leerlijnen, meer eigenaarschap bij kinderen creëren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor álle 
kinderen van KOM.MIJN. We hebben ook gesproken over de Citotoetsen, de KIJKregistratie en het laatste rapport. 
Binnenkort krijgt u hier uitgebreide informatie over.  

We leggen ook de laatste hand aan het formatieplaatje. We hebben ons als team gebogen over welke leerkracht 
volgend jaar gekoppeld wordt aan welke groep. Al deze zaken liggen de volgende week op tafel bij de MR als 
gespreksonderwerp, waarvan er sommige ter instemming zijn en sommige ter advies. Na instemming kan een en 
ander gedeeld worden met alle ouders. Hou de mail dus in de gaten de komende tijd; nieuws volgt. 

Voor nu een heel fijn Pinksterweekend gewenst en het ziet ernaar uit dat we wéér kunnen genieten van een paar 
heel zonnige dagen. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

