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Kalender volgende week: 

Ma   8 juni:   Alle kinderen mogen weer naar school. Welkom allemaal! 
Di    9 juni:  
Wo  10 juni:     
Do 11 juni: 
Vr 12 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 

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan mogen alle kinderen weer naar school. De afgelopen weken van 50% 
onderwijs hebben geen stijging van het aantal coronagevallen laten zien en ook gistermorgen werd het nogmaals 
bevestigd dat kinderen een minimale rol van betekenis hebben in de verspreiding van het virus. Toch kan ik me 
voorstellen dat het voor sommige ouders (en medewerkers) best spannend zal zijn nu we weer allemaal naar 
school mogen. En laten we eerlijk zijn; ouders en medewerkers zijn voor elkaar de grootste risicofactor hierbij. Het 
wordt dubbel zo druk op de breng- en haalmomenten. Daarom blijft het van belang dat we ons allemaal houden 
aan de maatregelen die we hebben moeten treffen.  

 Dus houd u aan de looproutes en loop dóór in plaats van terug 

 Kinderen komen zo veel mogelijk alléén en te voet naar school 

 Ouders blijven buiten het gebouw 

 Alleen de ouders van kinderen in groep 1 en 2 hebben toegang tot de speelplaats 

 Oudergesprekken vinden online plaats 

 De schooltijden veranderen opnieuw voor de laatste 5 weken (zie mail van woensdag) 

Al deze zaken staan ook in het protocol dat u vanmorgen gekregen heeft en in de mail van afgelopen woensdag. 
We merken overal om ons heen in de maatschappij dat veel mensen denken dat alles voorbij is en we het normale 
leven wel weer zo’n beetje op kunnen pakken. In het belang van iedereen die ons dierbaar is; laten we in ieder 
geval in Belfeld ons gezond verstand blijven gebruiken.  

Tot maandag!! We gaan er een paar mooie laatste weken van maken samen! 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

