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Kalender volgende week: 

Ma  24 september: Deze week; screening van 10-11 jarigen door de GGD  
Di  25 september:    
Wo  26 september: start Kinderpostzegelactie  
Do 27 september: Project “Lest we forget” groepen 7 en 8  
Vr 28 september:   
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Herfst.  Je zou het niet vermoeden met het heerlijke weer van de afgelopen week, maar vandaag begint toch echt 
de herfst. De kennismakingsgesprekken zijn zo ongeveer achter de rug en we zitten weer volop in het schooljaar.  

In de groepen 5 t/m 8 hebben alle kinderen de vraag gekregen of zij de nieuwe vertegenwoordiger van hun klas 
willen zijn in de leerlingenraad. Uiterlijk volgende week vrijdag zijn de nieuwe namen bekend en kunnen we van 
start. Onze eerste bijeenkomst is op woensdag 3 oktober. Elke 1e woensdag van de maand gaan we samen zaken 
bespreken ter verandering, verbetering of vernieuwing van de school. 

 

Verder in deze nieuwsbrief een aankondiging van de kinderpostzegelactie én wat meer informatie over 
vervangingen. Zoals u wellicht gevolgd heeft in het nieuws is er een tekort aan leerkrachten ter vervanging van 
zieke collega’s. Hoe wij zullen handelen als we hiermee geconfronteerd worden, staat verderop beschreven. 

 

Voor nu heb ik niets meer. Dus tot volgende week. 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
http://www.kommijn.kerobei.nl/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen/
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Kinderpostzegels 2018 
Volgende week woensdag, 26 september, starten wij weer met de kinderpostzegelactie. 

Deze actie loopt t/m woensdag 3 oktober. 

De kinderen uit groep 8 kunnen op 26 september vanaf 12.00 uur (en de 
dagen erna) bij u aan de deur komen met diverse soorten kaarten en 
kinderpostzegels. 
Dit jaar heeft de Kinderpostzegelactie als thema “Samen in actie voor 
400.000 kinderen, een goed thuis voor ieder kind”. Het geld gaat naar hulp 
voor kinderen in Nederland (50%) en in het buitenland (50%). Het gaat dan 
bijvoorbeeld om kinderen die door geweld of schulden met hun moeder in 
de opvang belanden of die niet naar school kunnen omdat ze moeten 
werken. 

els is helder: we geven kinderen kansen op 
een betere toekomst. 

 

 

 
 

 

Vervanging bij ziekte 
Zoals u wellicht gevolgd heeft in het nieuws is er een tekort aan leerkrachten ter vervanging van zieke collega’s. Dat zit 
er al jaren aan te komen en het heeft de afgelopen jaren heel wat hoofdbrekens gekost om ervoor te zorgen dat we 
geen klassen naar huis hoefden te sturen. Afgelopen schooljaar hebben onze leerkrachten hier ook op een aantal 
momenten voor gestaakt. 

Helaas is nu het moment van de waarheid aangebroken en worden geconfronteerd met het niet meer kunnen 
vervangen van collega’s die ziek worden. Hoewel onze stichting jaren geleden al een buffer heeft gecreëerd door extra 
mensen aan te nemen en die vanuit een eigen vervangerspool in te zetten bij ziekte, is het nu zo, dat er gewoonweg 
geen mensen meer zijn om op te roepen. Alle collega’s vanuit onze eigen vervangerspool zijn langdurig ingezet en de 
“losse” vervangers die er zijn worden door alle schoolbesturen uit de regio (en daarbuiten) benaderd om te komen 
vervangen. Vervangers maken daar zelf hun keuzes in, waar ze wel of niet op in gaan. Lange vervangingen, zoals 
bijvoorbeeld een zwangerschapsvervanging, zijn natuurlijk aantrekkelijker dan vervangen voor een collega met de griep. 

Hoe gaan wij hier mee om? We hanteren hierbij een volgorde. Als een collega zich ziek moet melden en er is geen 
vervanger beschikbaar: 

 Vragen we parttime collega’s om extra te komen werken 

 Mocht dat niet mogelijk zijn vragen we, op basis van de mogelijkheden en/of werkzaamheden ofwel een 
teamleider een groep over te nemen, ofwel halen we een leerkracht uit de ondersteuning (van de 
werkdrukgelden). 

 Kan dat niet, zullen we de groep waar geen leerkracht voor is, opsplitsen en verdelen over meerdere groepen. 
Het gevolg hiervan is dat het lesprogramma van al die groepen ook aangepast moet worden en er geen sprake 
meer is van een normale lesdag. 

 In het uiterste geval zullen we voor de 2e dag aankondigen dat de betreffende groep de volgende dag thuis 
moet blijven. Dit is heel vervelend voor ouders en zullen we alleen doen als het écht niet anders kan. 

 De volgende dag zal dat (aankondigen dat een groep thuis moet blijven) voor een andere groep gelden om  het 
ongemak te verdelen. 

 

 


