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                  Nieuwsflits nummer 35 

 14 juni  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  17 juni:    
Di  18 juni:  Groepen 4 en 5 naar Klein Zwitserland 
   ’s middags groepen 8 naar de schutterij 
Wo  19 juni:  Stoeltje passen voor volgend schooljaar 
Do 20 juni:  Groepen 6 en 7 naar Irrland 
   Groepen 2 en 3 naar Kitskensberg 
Vr 21 juni:  Presentaties groepen 6 thema heelal voor ouders en opa’s en oma’s van 11.00 tot 12.00 uur 
     
 
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 zijn behoorlijk laat als het gaat om de groepsindeling voor komend schooljaar. Dat heeft meerdere oorzaken. 
We hebben opnieuw een enorme aanwas gekregen van 4 jarigen, bovenop de 3 groepen 1 en 2 die we al hebben.  
Zo zijn we dit schooljaar gestart met 17 groepen en hebben we per 1 februari een druppelgroep gemaakt, maar 
komend schooljaar starten we met 18 groepen. Van elk leerjaar hebben we 2 groepen, behalve van de groepen 1 
en 3. Daar gaan we werken met 3 groepen. De groepen 1 starten met een klein aantal kinderen, maar al snel 
komen daar de nieuwe 4-jarigen binnen gedruppeld. Dat betekent dat we heel goed moeten kijken hoe we op een 
verantwoorde manier de groepen kunnen indelen om ze werkbaar te houden qua aantallen, maar ook welke 
lokalen we nodig hebben en of er voldoende geld is om alle groepen te voorzien van een leerkracht. Dat laatste 
klinkt misschien vreemd maar komt omdat de bekostiging gebaseerd is op 1 oktober 2018. Hoeveel kinderen er 
toen op KOM.MIJN zaten bepaalt hoeveel geld we krijgen van de overheid voor schooljaar 2019-2020. De lokalen 
op de bovenverdieping zullen opnieuw in gebruik genomen moeten worden, maar deze zijn niet voorzien van 
kozijnen met ramen en deuren, aangezien de geboortecijfers niet van dien aard waren dat we nog groei 
verwachtten. Bovendien heeft juffrouw Suzan heel recent het besluit genomen om een andere uitdaging aan te 
gaan waardoor we nog op zoek zijn naar een nieuwe collega. Hoe dan ook; komende woensdag is het stoeltje 
passen en vóór die tijd delen we de laatste stand van zaken. Het is nu helaas even niet anders mogelijk. We hopen 
op uw begrip. 

Verder heb ik gisteren via Isy aan alle ouders een vraag gesteld. Ik zou graag  de namenlijsten (voor- en 
achternaam) van alle groepen aan u als ouders willen doorsturen, gekoppeld aan de leerkracht en het lokaal. 
Ouders vragen hier regelmatig om. Reageert u aub uiterlijk maandag als u niet wilt dat de naam van uw kind in een 
dergelijke groepslijst wordt opgenomen en verspreid via Isy. Dinsdag kunt u dan de groepslijst voor komend 
schooljaar verwachten via Isy.  

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Vrachtwagenproject groep 7 
De dode hoek 
Afgelopen vrijdag 7 juni hebben we de les dode hoek gekregen. Er was een echte vrachtauto we hebben geleerd waar je 
nou het best kunt staan: rechts en ruim achter de vrachtwagen. We hebben zelfs zelf in de vrachtauto gezeten en we 
hebben vanalles gedaan en geleerd. Nu gaan we aan de juf vragen wat ze ervan vindt. Wat vond de juffrouw er nou 
van? De juf vond het heel afwisselen met: de Quiz, de les en het kijkje in de vrachtauto. Ook vindt ze het leerzaam. En ze 
vindt dat de mevrouw die de les gaf het op een leuke manier deed.  
 

We hebben ook nog wat foto´s kijk maar: 
 

                                    

 

 
 

                                           

 
Kortom: het was een super leuke les. 

Gemaakt door:  
Luca Caquelein en Risem Farissi 
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Medailleregen avondvierdaagse 
Toch even alle kanjers op de foto zetten. Zoveel kinderen hebben meegedaan… kanjers allemaal. Dankzij de inzet van de 
ouderraad en de sponsoren Dings (aardbeien), Van Gorp (tomaten en worteltjes) en natuurlijk ook de firma van Lier als 
shirtsponsor is het weer een groot succes geweest. Volgend jaar weer? 

 

 

De groepen 1 en 8 volgen volgende week. Een echte cliffhanger…. 


