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Vakantie;

Eerste schooldag is op maandag 6 september. Tot dan!

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Vakantie!!
Afgelopen week stond in het kader van afsluiten, opruimen, poetsen, afscheid nemen en ook een beetje feest
vieren. Er waren nog diverse eindejaarsactiviteiten en natuurlijk niet te vergeten de eindfilm van groep 8 in de
Hamar en het rode loperafscheid op school. Nu we geen ballonnen meer op mogen laten is er een alternatief
bedacht en krijgen de kinderen van groep 8 een plantje aangeboden dat als aandenken bij een nieuw te bouwen
kas geplant zal worden. Met dank aan Marcel Dings!
We gaan ook afscheid nemen van onze teamleider bovenbouw Inge van Hunsel. Mede dankzij haar heeft de
leerlingenzorg een enorme impuls gekregen en hebben diverse leerlingen door haar inzet een fikse groei kunnen
laten zien. We gaan haar en haar deskundigheid missen, maar wensen haar tegelijkertijd het allerbeste en veel
werkplezier op haar nieuwe plek. Haar taak wordt overgenomen door Michelle Burggraaf; zij wordt teamleider
voor de groepen 6, 7 en 8. Robert Caris wordt teamleider voor de groepen 4 en 5. Wij heten hen van harte welkom
op KOM.MIJN en /of in hun nieuwe rol en ook vooral veel werkplezier.
Daarnaast kan ik u ook voorstellen aan Lizet Denessen, Jacqueline Krupke en Kim van den Hombergh. Deze 3
onderwijsassistenten komen ons fulltime versterken in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 . Hun inzet wordt betaald door
de gelden die de minister tijdelijk toegekend heeft aan het onderwijs in het Nationaal Programma Onderwijs
waarover u wellicht al het een en ander gehoord heeft.
Verderop in de nieuwsbrief treft u het laatste MR-verslag van Bart Bongaerts aan. Zijn laatste jaar als MR-lid zit
erop. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en niet aflatende aandacht voor het muziekonderwijs. Ook een
paar foto’s als sfeerimpressie van deze laatste week.
Tot slot kan ik u mededelen dat u op vrijdag 3 september de praktische informatie via Isy zult ontvangen met
daarin o.a. de gymtijden en het vakantierooster, de studiedagen en de uitgavedatum van de rapporten. De
jaarkalender ontvangt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar.
Voor nu een fijne vakantie, geniet ervan en ik hoop iedereen weer gezond terug te zien op maandag 6 september!!
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Afscheidswoordje juf Inge
Beste kinderen en ouders van KOM.MIJN,
Jullie hebben het misschien al gehoord; ik heb een baan op een andere school gevonden en zal dus het komende
schooljaar niet meer aanwezig zijn als teamleider op KOM.MIJN.
Ik laat alle lopende zaken in vertrouwen achter in de handen van de twee nieuwe teamleiders bovenbouw, Michelle en
Robert.
Ik wil alle kinderen heel veel leerplezier en mooie momenten wensen op KOM.MIJN, zonder Corona en in goede
gezondheid.
Alle ouders met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken wil ik bedanken voor hun vertrouwen. Het was
leerzaam, niet altijd gemakkelijk maar wel goed.
Het ga jullie goed allemaal.
Een hartelijke groet,
Inge van Hunsel

Nieuws uit de MR
Mijn laatste Mr vergadering
U heeft wellicht al een ISY-bericht voorbij zien komen. Maar dit is inderdaad mijn laatste verslag van de MR vergadering
die ik met u zal delen.
Ga zitten en geniet er van.
Ook deze laatste MR vergadering van 10 juni was weer volledig digitaal. En we hopen stiekem dat dit toch echt de
laatste zal zijn via deze weg. Helaas was juf Lieke afwezig maar verder waren we weer allemaal compleet om de volle
agenda door te nemen.
Allereerst de verplichte schoolscan die we moesten maken vanuit het ministerie. Dit om in kaart te brengen wat voor
invloed corona heeft gehad op de leerlingen van KOM.MIJN. En we zijn niet verrast. De uitkomst was in lijn met
voorgaande jaren. 11 groepen kwamen beter of gelijk uit de bus en slechts 7 groepen waren iets gedaald. En zoals
gezegd lopen we hiermee totaal niet uit de pas. We mogen met zijn allen trots zijn op onze kinderen en uiteraard ook
op de leerkrachten voor dit resultaat.
Kerobei is bezig met een reglement voor sociale media. Dit hebben we samen doorgenomen en nog wat gefinetuned.
Zodra dit definitief is zal dit gedeeld worden net als de schoolgids. Ook hier worden nog dingen in aangepast en dan kan
hij zo weer gedeeld worden.
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Kort hebben we het nog over de Kanjertraining gehad. Voor de lagere groepen is deze nog wel goed te gebruiken. Maar
voor de oudere groepen sluit deze niet helemaal meer aan. Voor de toekomst zal hier naar gekeken worden hoe dit
verder ingevuld kan worden.
En dan altijd een spannend punt op de laatste MR vergadering: de Formatie.
Hoeveel groepen hebben we volgend jaar en wie past er dan het beste bij welke groep en wie komt erbij en wie gaat
ons verlaten? Ook dit jaar is het weer een hele puzzel en er komen 18 groepen waarbij heel goed gekeken wordt naar
waar wordt de basis gelegd. Hierdoor zullen er 3 groepen 3 gaan komen bijvoorbeeld. Ook naar andere groepen wordt
zorgvuldig gekeken hoe dit het beste vorm kan worden gegeven. Daar waar leerlingen verdeeld gaan worden zal dit
uitermate goed overwogen worden. Daar hebben we als MR wel duidelijk een punt over gemaakt.
Dan is er altijd het jaarplan. Waar wordt de focus op gelegd en wie gaat dit vorm geven. Hierover is kort geleden een
studiedag geweest waarin dit plan is uitgewerkt. Als MR krijgen we hier nog inzage in en zullen dan onze feedback
hierover geven.
Om ook ervoor te zorgen dat kinderen met medische indicaties zich zonder zorgen op KOM.MIJN lessen kunnen volgen
is er een protocol medisch handelen opgesteld. Dit was er al wel maar wordt nu ook verder uitgewerkt en men wordt
zich er meer bewust van. Met name is dit voor de leerkrachten een belangrijk onderwerp. Want zij moeten in bepaalde
situaties snel en correct handelen en dit vraagt soms nog wel eens wat van deze persoon. En dat is niet altijd even
makkelijk. Uiteraard hebben we hier als MR even over gesproken en heeft iedereen zijn gevoel erover mogen uiten. Het
is van belang dat leerkrachten, ouders en het kind hierover duidelijke afspraken maken met elkaar. Zodat we allemaal
weten waar de verantwoordelijkheid ligt.
En aan het einde van het jaar heeft groep 8 weer hun eind toets gehad. Net zoals de laatste jaren is dit via Route 8. En
de resultaten zijn netjes. Rekenen is nog een punt van aandacht maar dit was al op voorhand bekend en is te verklaren.
De complimenten aan alle leerlingen en we wensen hen alvast veel plezier op hun nieuwe school.
Wel wordt er gekeken hoe we goed worden en goed blijven. Kort uitgelegd wordt er gekeken naar welke taal er nu
gesproken wordt naar de kinderen en welke taal het beste past bij de leerlingen. Klinkt heel ingewikkeld maar het gaat
erom dat de kinderen op de juiste manier wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld een som in elkaar zit. En wanneer je dit
voor ieder kind in begrijpelijke taal kunt doen zal het resultaat hoger worden. Ik ben benieuwd hoe dit gaat ontwikkeld
worden.
Maar ja dit laatste zal ik niet meer actief meemaken. Zoals aangegeven is dit mijn laatste stukje voor de MR in de
nieuwsbrief. Na ruim 9 jaar ga ik mijn stokje doorgeven. Net als juf Xandra overigens; zij stopt ook en heeft ruim 10 jaar
zich ingezet voor de leraren binnen de MR. Xandra namens de MR hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren. Voor
jou zal ook een nieuwe leerkracht de MR betreden. Wie dit wordt is momenteel nog niet bekend. Datzelfde geld ook
voor mijn plek binnen de MR. Zodra er kandidaten bekend zijn zal dit gedeeld worden en komt er wellicht een
verkiezing. Hierover zal komende tijd meer bekend worden.
Ruim 9 jaar mocht ik deel uit maken van de MR bij KOM.MIJN en ik kan zeggen dat ik dit met plezier heb gedaan. Er is
veel veranderd in die jaren binnen het onderwijs. Mijn laatste punt van aandacht waar ik me de laatste jaren voor heb
ingezet is Meer Muziek in de Klas. De laatste 3 jaar is hier dan ook extra aandacht voor geweest. Ik hoop dat dit
resulteert in muzieklessen in alle groepen en dat de kinderen er veel plezier aan beleven. In het nieuwe schooljaar komt
er nog een groot muzikaal eindspektakel. En met een beetje geluk krijg ik hier nog een uitnodiging voor. 🤩
Ik wens iedereen nog een plezierige tijd toe op de KOM.MIJN en bedank iedereen voor het gestelde vertrouwen in mij
bij de MR. Ik wens mijn opvolger alvast veel succes!
Namens de MR,
Bart Bongaerts
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OR trakteert op ijs
Afgelopen dinsdag werden alle kinderen getrakteerd op ijs. Een heuse ijskar stond op het schoolplein om iedere leerling
te voorzien van een bolletje superlekker ijs. We hebben er heerlijk van genoten. Bedankt OR!

Rode loper groep 8

Een nieuwe traditie is geboren. Nu we geen ballonnen meer op mogen laten ivm de belasting voor het milieu werd het
idee geboren (door een leerling) om in plaats daarvan een plant aan ieder kind te geven. Deze planten (haagbeuken)
krijgen een plaatsje bij de fam Dings. Zij hebben ook voor de plantjes gezorgd. Wat ons betreft een super idee dat de
komende jaren verder voortgezet wordt. Bedankt namens alle toekomstige achtste groepers!
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Première Eindfilm schoolverlaters
Op woensdag was eindelijk de première van de film die onze schoolverlaters hebben gemaakt. Op de foto’s is een korte
impressie te zien van de aankomst van de filmsterren.
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