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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Het was een drukte van belang afgelopen maandag. Kinderen hadden elkaar duidelijk gemist. Er moest veel verteld 
worden aan elkaar nu iedereen er weer was en dat was overal goed te horen!!! Voor ons als school opnieuw een 
spannend moment om te zien of alles wat we bedacht hadden ook in de praktijk zo uitpakt. We zien dat het erg 
druk is met halen aan het einde van de schooldag en dat de stoep naast de school eigenlijk te smal is om 1,5 meter 
afstand te kunnen houden. Voor het haalmoment hebben we daarom een andere looproute gemaakt voor de 
ouders van groep 1A en 2B. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hiervan de plattegrond. Met ingang van maandag 
wordt u gevraagd om deze nieuwe looproute te gebruiken. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Gisteren heeft u van mij via Isy, net zoals vorig jaar, de vraag gekregen of u er bezwaar tegen heeft dat we de 
groepslijsten met daarop de naam van uw kind(-eren) (voor- en achternaam) bekend maken. Reageert u niet vóór 
komende dinsdag dan ga ik er vanuit dat u geen bezwaar heeft. 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s. Meneer Geert gaat met pensioen, 
juffrouw Michelle is verhuisd en heeft een school gezocht en gevonden die dichter bij huis ligt en voor juffrouw 
Joke en juffrouw Cindy houdt de (langdurige) vervanging op. We willen al deze collega’s natuurlijk heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en enorme betrokkenheid, de een natuurlijk (heel) wat langer dan de ander…. 

Dit afscheid zorgt echter ook voor nieuwe collega’s. We verwelkomen komend schooljaar 2 nieuwe vaste collega’s 
in de personen van Janou Kampen en Laura Janssen. Bovendien verwelkomen we ook een nieuwe vervanger; 
Nicole Reinders. Zij komt vervangen voor juffrouw Claudia van Bergen die helaas nog niet kan starten in het nieuwe 
schooljaar. Net als andere jaren zal ik de nieuwe collega’s vragen om zich kort voor te stellen . Zij zijn allemaal 
aanwezig tijdens het “stoeltje passen” op 24 juni a.s.  

De Avondvierdaagse gaat dit jaar niet door. Er is landelijk een leuk alternatief voor bedacht: de Home-edition. Wat 
dat precies inhoudt  kunt u lezen door op deze link te klikken Avond4Daagse - Home Edition Heeft u interesse dan 
kunt u zich hier op persoonlijke titel voor inschrijven. 

Fijn weekend en hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Nieuwe looproute voor groep 1A en 2B bij het halen 

 

 

Nieuws uit de MR 

MR (digitale) bijeenkomst 4 Juni 2020 
 
Poeh poeh, wat zijn het toch gekke weken. Maar zolang we allemaal gezond zijn en blijven is het best allemaal vol te 
houden. 
Wel zullen we ons dan moeten aanpassen en houden aan de regels. Vandaar dat wij ook met de MR netjes op afstand 
middels de digitale middelen vergaderen. En dat lukt ook nog. 
 
Voor vandaag veel zaken op de agenda die betrekking hebben op het Corona virus, want dat brengt een hoop 
wijzigingen met zich mee waar wij als MR wat van moeten vinden. Maar allereerst een compliment naar alle 
medewerkers van KOM.MIJN. Hoe zij zich de laatste tijd aangepast hebben en gekeken hebben naar de mogelijkheden 
en niet naar de onmogelijkheden. Maar ook zeker naar alle ouders die zich flexibel hebben opgesteld. Zo zie je maar 
weer Samen lukt ons dit! 
 
In de afgelopen Corona periode was dit de 2e keer dat we digitaal samen kwamen. De eerste keer en ook nu ging het 
over het opgestelde protocol en de aangepaste lestijden. In beide gevallen hebben we als MR hier toestemming aan 
gegeven. En wanneer u dit nu leest heeft u de stukken al mogen ontvangen en hebben we al wat dagen achter de rug 
met de aangepaste schooltijden. We hopen dat alles duidelijk voor u is. En uiteraard mocht u vragen of een kritische 
noot met ons willen delen neem dan aub contact met ons op. Wij zullen dit dan voor u oppakken. Want alleen Samen 
gaat ons dit lukken. 
We houden alles goed in de gaten en daar waar er kansen liggen zullen we die zeker benutten. 
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Behalve gekeken te hebben na afgelopen periode kijken we ook al weer positief verder vooruit. Hoe ziet de 
schoolorganisatie van het nieuwe schooljaar eruit. Komen er nieuwe leerkrachten of zijn er wijzigingen? Op korte 
termijn zal dit ingevuld worden en zal iedereen ook te horen krijgen bij wie ze volgend jaar in de klas komen. We zijn 
weer benieuwd naar de invulling maar daar de school licht groeiende is, kunnen we het aantal groepen blijven 
behouden. Wel zal er meer samenwerking worden opgezocht tussen groepen. Waardoor elke leerling een zo passend 
mogelijk aanbod gaat krijgen. We zien dit positief tegemoet. 
Ook de 90 dagen plannen zijn weer gevuld en hier zit voldoende uitdaging en vernieuwing in om ook de school voor de 
toekomst een fijne leerplek te bieden voor alle leerlingen. 
 
Verder hebben we de leerkrachten heel veel succes gewenst voor de komende 5 weken. Want deze zullen nog best 
zwaar gaan zijn. Daarom ook hebben we een extra evaluatievergadering ingepland begin juli. Mocht u als ouder nog 
dingen zijn opgevallen meld die ons dan graag voor het einde van deze maand dan kunnen we dit nog meenemen. Maar 
misschien heeft u wel de behoefte om eens bij ons aan te sluiten tijdens de vergadering. Dan vraag ik u ook contact met 
ons  te zoeken. We zijn namelijk nog op zoek naar nieuwe ouders die ons MR team willen komen versterken. Yvonne 
heeft namelijk aangegeven er mee te gaan stoppen eind dit schooljaar. We bedanken Yvonne bij deze alvast voor haar 
inzet de afgelopen jaren. En ook ik zelf mag nog 1 schooljaar deelnemen aan de vergaderingen en dan zal mijn jongste 
dochter de school gaan verlaten. En dat betekent dat we weer een vacature hebben. Dus heeft u interesse, of weet u 
iemand die goede ideeën heeft over hoe we de school Samen beter kunnen maken voor onze eigen kids, meld je dan bij 
ons aan en we vertellen je graag wat er van je wordt verwacht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
 
Bart Bongaerts 
Mr@kommijn.kerobei.nl 
 

Afscheid juf Michelle 

Beste ouders, 
 
Via deze weg wil ik jullie vertellen dat dit mijn laatste weken zijn op basisschool KOM.MIJN. 
Ik heb 4 jaar met heel veel plezier gewerkt in de groepen 1, 4 en groep 7. Eind vorig schooljaar ben ik voor de liefde 
verhuisd van Venlo naar Weert. Aangezien de afstand (elke ochtend en avond 3 kwartier rijden) mij begon op te breken, 
ben ik op zoek gegaan naar een baan dichter bij huis. In de Corona periode ben ik aangenomen bij een stichting in 
Weert waar ik ook als leerkracht aan de slag ga volgend schooljaar.  
 
Helaas ga ik met veel pijn in mijn hart afscheid nemen van KOM.MIJN. Ik wil alle kinderen die ik in de klas heb gehad en 
hun ouders bedanken voor de fijne tijd. Ook bedankt aan ouders met wie ik in een werkgroep heb samengewerkt.  
 
Wellicht kom ik jullie nog eens ergens tegen.  
 
Veel liefs, juf Michelle  
 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 


