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Kalender volgende week: 

Ma 22 juni:    
Di  23 juni:  
Wo  24 juni:    stoeltje passen in het nieuwe lokaal bij de nieuwe leerkracht 
Do 25 juni: 
Vr 26 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 

In nieuwsbrief 33 heb ik u geïnformeerd over onze studiedag en de uitkomsten hiervan die betrekking hebben op 
volgend jaar in de opbouw naar de komende 3 jaren. We hebben een vervolgstap gezet richting het werken volgens 
leerlijnen, meer eigenaarschap creëren bij de leerlingen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor álle 
kinderen van KOM.MIJN. Ook heb ik vermeld dat we veel intensiever zullen gaan samenwerking tussen 2 leerjaren 
om recht te doen aan de niveauverschillen en ondersteuningsvragen die er steeds meer ontstaan tussen kinderen. 
Komend schooljaar zijn er daarom (5)  groepen 1/2 en zullen de groepen 3 en 4, de groepen 5 en 6 én de groepen 7 
en 8 in meerdere niveaus samen gaan werken, vooral bij rekenen, taal en lezen. Uiteindelijk willen we alle kinderen 
een passende volgende stap laten maken die past bij hun eigen ontwikkeling en niet omdat iets toevallig die dag 
aan bod komt vanuit de methode. De bedoeling is helder, de organisatie hiervan is in volle gang. Dit zal niet kant en 
klaar zijn op dag 1 van het nieuwe schooljaar, maar zal gedurende het jaar steeds meer vorm en inhoud gaan 
krijgen. We zullen de kinderen en u als ouders hier stap voor stap in mee nemen. 

Er komen vragen binnen over de schooltijden voor komend schooljaar. In principe gaan we weer beginnen met de 
normale schooltijden tenzij het kabinet andere maatregelen aankondigt. School kan schooltijden niet zomaar 
(eenzijdig) aanpassen. Om andere begin-en eindtijden te krijgen is instemming nodig van het ouderdeel van de 
medezeggenschapsraad (MR), om aangepaste pauzetijden te krijgen is instemming nodig van het personeelsdeel 
van de MR. Er is steeds gecommuniceerd dat de huidige schooltijden slechts tijdelijk zijn.  

In de komende weken zult u een enquête ontvangen waarin we met u terug willen kijken op de afgelopen 
maanden. Wat beviel goed, wat had anders of misschien zelfs beter gekund? Hier zal ook een vraag over  de 
schooltijden in opgenomen staan.  Met het team en de leerlingenraad en de MR hebben we dat ook gedaan en zo 
krijgen we het plaatje compleet. 

Groep 7 heeft gisteren het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Op de 3 zieken na (die het op een ander moment 
inhalen is iedereen geslaagd! Van harte proficiat kanjers. We zijn trots op jullie!!! 

Hartelijke groeten en een fijn weekend, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

