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Kalender volgende week: 

Ma 12 juli:   Schoolreisje groep 8 
Di  13 juli:  Ontdekfabriek groep 8 
Wo  14 juli:     Crazy 88 groep 8 
   Eindejaarsuitstapje groep 7 
   Leerlingenraad  
Do 15 juli: 
Vr 16 juli:   
     
 
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 winterschool gaat weer van start. Winterschool? Hoor ik u denken. Ja, de winterschool. Vanwege corona 
hebben  de kinderen die zich hiervoor opgegeven hadden alleen onlinelessen gehad, aangezien er geen externen in 
het gebouw aanwezig mochten zijn. In de eerste en laatste week van de zomervakantie volgen er nog 3 hele dagen 
vol met wetenschap, techniek en onderzoekend en ontdekkend leren. Zo kunnen de leerlingen van groep 8 ook 
nog volop profiteren van hetgeen geboden wordt. 

Vorige week heeft u via Isy een berichtje ontvangen namens de politie over de verkeersveiligheid rondom school. 
Verderop in deze nieuwsbrief staat dit stukje nog eens, voor het geval u dit gemist mocht hebben. 

Afgelopen woensdag zijn alle kinderen stoeltje gaan passen. Voor veel kinderen een spannend moment.  Spannend 
omdat de juf of meneer nog onbekend is, hoe zal het gaan qua regels en afspraken, welke plek krijg ik in de klas, 
wat gaan we leren? Nou, dit jaar was het voor ons ook enorm spannend, maar dan op een ander vlak. Om alles 
rond te krijgen hebben we nog tot dinsdag zitten puzzelen om alles passend te krijgen. De kinderen hebben 
woensdag dus ook de leerkracht ontmoet die ze na de vakantie krijgen in tegenstelling tot de eerdere 
berichtgeving voor een paar groepen. Maar ook daarover heeft u via Isy bericht gehad. Verderop in deze 
nieuwsbrief ga ik hier nog iets dieper op in. 

Volgende week begint groep 8 aan hun afsluitende activiteiten. Hun basisschoolperiode zit er bijna op. We laten 
hen vol vertrouwen gaan, klaar voor een nieuwe stap op weg naar volwassenheid. 

Voor nu een prettig weekend gewenst. 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/content/KomMijn/docs/Jaarkalender_2020-2021_DEF__1_.pdf
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Berichtje van de politie / verkeersveiligheid rondom school 

Hallo ouders en kinderen, 
 
Wij zijn Sander Karis en Sem Bex van Politie Venlo-Beesel. Jullie hebben ons in de afgelopen weken misschien wel een 
keer bij jullie school zien staan en je afgevraagd wat doen zij hier? Wij zitten in de afrondende fase van onze opleiding 
en hierbij hebben wij als eindproject gekozen voor het verbeteren van de verkeerssituatie op de Prins Frederikstraat in 
Belfeld. De wijkagent heeft meerdere meldingen ontvangen over onveilige situaties en vond dat hier iets aan gedaan 
moest worden. 
Wij zijn samen met de school, verkeersouders en de gemeente aan het kijken naar passende oplossingen voor een 
veiligere verkeerssituatie. En dan met name rond de begin- en eindtijd van de basisschool. 
In eerste instantie zijn wij ingeschakeld omdat er veel ouders waren die hun auto parkeren langs de gele streep. Dit is 
niet toegestaan. De gele streep betekent: “Verboden te stoppen”, wat betekent dat 5 seconden stil staan om je kind te 
laten uitstappen ook niet mag. Wij hebben regelmatig geobserveerd en zien nu dat het probleem echter groter is en dat 
er meer hinder is. Wij zijn druk bezig met het brainstormen met de gemeente en willen na de zomervakantie met 
oplossingen en actie komen.  
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u hierover een praatje met ons maken? U kunt ons altijd aanspreken. 
 

Formatie en vervanging 

Ik heb u al een aantal keren meegenomen in de situatie rondom het lerarentekort. Misschien herinnert u zich de 

lerarenstaking vorig jaar nog? Dat het lerarentekort steeds problematischer wordt heeft u ook in de media kunnen 

volgen. Dat speelt niet alleen in de randstad en grote steden, hier voelen we het ook steeds heftiger. Gelukkig hebben 

wij op KOM.MIJN de basisformatie rond; dat betekent dat we voor iedere groep 5 dagen in de week een leerkracht 

hebben. Dat geldt  helaas niet voor alle scholen in onze omgeving, hoewel we nog maar twee weken tot de 

zomervakantie hebben. Zo nijpend is de situatie inmiddels. Ook onze eigen Kerobei -vervangerspool is op dit moment 

nog leeg. Er lopen nog een aantal sollicitatiegesprekken waarop onze hoop gevestigd is. Wellicht kent u of bent u 

iemand met een onderwijsbevoegdheid? Meldt u dan a.u.b.  bij mij. We zijn dringend op zoek naar vervangers. 

Concreet betekent die lege vervangerspool namelijk dat, áls er volgend jaar een leerkracht zich ’s morgens ziek moet 
melden, dat ik u regelmatig moet mededelen dat er geen vervanger beschikbaar is en dat de groep dus thuis zal moeten 
blijven. Doordat we ondertussen de nodige ervaring opgedaan hebben online werken, zit daar niet zo zeer het 
probleem. Nee de pijn en heel vervelende situatie zit hem in de  mededeling zijn zo kort van tevoren. Het (opnieuw) 
moeten organiseren van opvang en een beroep doen op uw (en uw werkgevers) flexibiliteit terwijl er al zoveel van die 
flexibiliteit gevraagd is het afgelopen anderhalf jaar. Dat wens ik u én ons niet toe, maar ik vrees er wel voor. Daarom 
vermeld ik het nu alvast zodat u er al een beetje op voorbereid bent. Natuurlijk ijken we eerst intern naar een 
oplossingsmogelijkheid, maar we hebben in diezelfde periode ook heel veel gevraagd van de flexibiliteit en extra inzet 
van onze parttimers. Maar laten we niet al te zeer vooruitlopen op de zaken en hopen op een aanwas in de 
vervangerspool en op onze Pabo’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


