
Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  1 

                  Nieuwsflits nummer 4 

 18 september 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 21 september:   Kennismakingsgesprekken ; begin van de herfst 
Di  22 september:  Kennismakingsgesprekken  
Wo  23 september:     Kennismakingsgesprekken  
Do 24 september:  Kennismakingsgesprekken  
Vr 25 september:  Kennismakingsgesprekken  
     
 
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 

Begin deze week mochten de kinderen van de groepen 1/2 hun fiets mee naar school nemen om deze te poetsen. 
Dat was best heel erg lekker; met water aan de slag bij die enorm hoge temperaturen.  

Deze week zijn er 2 groepen thuis moeten blijven vanwege verkoudheidsklachten van de leerkracht; groep 3H 
(donderdag en vrijdag) en groep 1/2 ( donderdag en vrijdag). Het lijkt helaas de nieuwe werkelijkheid te zijn. 

Het kost enorm veel tijd om vervangingen te (proberen te) regelen en is heel frustrerend om ouders dan een 
bericht te moeten sturen dat het toch niet gelukt is vergezeld van de vraag om hun kind thuis te houden. Het is 
helaas niet anders.  Ik ben in ieder geval al blij dat vanaf nu onderwijspersoneel voorrang gaat krijgen bij het 
testen. Dan zitten jullie kinderen niet lang thuis, terwijl de leerkracht alleen maar verkouden is. 

De E-waste-race is nog in volle gang. Een behoorlijk aantal containers is al tot de nok toe gevuld met elektronische 
apparaten die door jullie aangeleverd zijn. Dank jullie wel hiervoor. Meer is nog altijd welkom, hoewel tv’s niet 
meer ingeleverd mogen worden van de gemeente. Waar u ons heel blij mee zou maken zijn oude mobieltjes. Daar 
krijg je extra veel punten voor. Misschien heeft u er nog wel een liggen die weg mag? Wij nemen hem graag in 
ontvangst. 

We zijn ook nog steeds druk bezig met puzzelen op de pauzeverdelingen binnen het continurooster. Echt heel 
lastig aangezien we met zoveel groepen zijn. In de enquête hebben diverse mensen aangegeven bereid te zijn om 
één dag in de week mee te helpen met het overblijven en sommige mensen zouden dit meerdere keren per week 
willen doen. Het kan zijn dat deze mensen benaderd worden met de vraag of dat aanbod nog steeds geldt.  

Een prettig weekend allemaal! 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

