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Kalender volgende week: 

Deze week zijn er kennismakingsgesprekken 

Ma 9 september:    
Di  10 september: Groepen 8 gaan naar de schutterij 
Wo  11 september:    Training Gynzy voor het team (’s middags) 
Do 12 september: 
Vr 13 september:  
     
 
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 

Afgelopen woensdag hebben we de eerste studiedag gehad over rekenen. We hebben verkend wat goed 
rekenonderwijs is, nu en in de toekomst en zijn meteen aan de slag gegaan met het stellen van doelen voor de 
komende weken en daaraan gekoppeld actiepunten die we in de klassen uit gaan voeren. Ieder leerjaar heeft daar 
zijn eigen invulling aan gegeven omdat iedere groep weer anders in elkaar steekt, een ander niveau heeft, op een 
andere manier leert enzovoort. Het betreft dus echt maatwerk vanuit de laatste analyse en de eerste observaties in 
de huidige groep. Een intensieve, maar zeer waardevolle dag. We doen dit onder begeleiding van het BCO, de 
onderwijs- en adviesdienst van onze school. Hierbij horen groepsbezoeken en presentaties over wat we gedaan 
hebben, later deze maand. Doel hiervan is, zoals we ook uitgesproken en vastgelegd hebben in ons meerjarenplan, 
om steeds meer vanuit leerlijnen te gaan werken in plaats vanuit de methode. Een middel om dat in de praktijk te 
brengen is het werken met Gynzy. Dit is een digitaal middel waarbij kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. 
Daar zijn meer chromebooks voor nodig dan we nu hebben, maar we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we 
door groei van het aantal leerlingen ook extra financiële middelen hebben gekregen, waardoor we ruim 100 extra 
chromebooks aan hebben kunnen schaffen. Binnen een paar weken worden deze geleverd. Ook voor Gynzy gaan 
we een verdiepende training volgen zoals u in de kalender hierboven kunt zien. Dat doen we op woensdagmiddag, 
zodat de lessen gewoon door kunnen blijven gaan. 

Juffrouw Inge is begonnen met de mediatorentraining zodat we over een aantal weken weer een nieuwe lading 
kinderen opgeleid hebben die willen mediëren bij meningsverschillen en conflicten tijdens de 
buitenspeelmomenten. 

Verder is er deze week niet veel extra’s te melden behalve een herhaling van de oproep voor luizenpluizers en de 
aankondiging van de Appelplukdag en de Kermisloop. 

Dus wens ik iedereen een fijn weekend en tot volgende week. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Luizenpluizers gezocht 
Met name voor de groepen 1 en 2, aangezien daar de nood het hoogst is, is het team luizenpluizers op zoek naar 
uitbreiding. Na elke vakantie van een week of langer, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. We zijn voor de 
groepen 1 en 2 op zoek naar een paar ouders die zich hier aan willen geven. Het gaat om een paar uurtjes gedurende 
een ochtend. Voor informatie hierover of aanmelden: info@kommijn.kerobei.nl. Voor alle groepen geldt natuurlijk dat 
vele handen licht werk maken, dus bij interesse kunt u zich altijd melden via bovenstaand mailadres. 

Bedankt alvast. 
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