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Kalender volgende week: 

Ma 19 oktober:  Herfstvakantie  
Di  20 oktober: Zomerschool groep rood (gr. 4-5-6) van 9.00 tot 16.00 uur 
Wo  21 oktober:     
Do 22 oktober: Zomerschool groep groen (gr. 7-8) van 9.00 tot 16.00 uur 
Vr 23 oktober:  
     
 
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 

Het is zover; het einde van vele jaren TSO op KOM.MIJN. Na ruim 23 jaar gaan we de boel anders organiseren. We 
willen het TSO team, dat al die jaren met hart en ziel hun taak uitgevoerd heeft dan ook van harte bedanken voor 
hun jarenlange inzet. Zelf hebben ze al aangegeven de kinderen heel erg te zullen gaan missen. Voor iedere 
medewerker is een bedankje geknutseld door de kinderen en voorzien van een bos bloemen en natuurlijk een 
lekker stuk vlaai hebben we hen gisteren uitgezwaaid. Overigens met een recordaantal overblijvers; 129 
kinderen…..Hieronder vindt u een afscheidsberichtje van henzelf. 

Om ook de pauzes van de leerkrachten te kunnen garanderen hebben we ouders benaderd die aangegeven hadden 
een of meerdere keren per week te kunnen en willen helpen. In de praktijk bleek dat echter niet waar te maken  
ivm werk of om andere redenen, waardoor we geen dekkend schema konden maken. Bovendien hebben we de 
inzet van ouders opnieuw tegen het licht gehouden n.a.v. de laatste persconferentie afgelopen dinsdag. We 
hebben dan ook besloten om geen ouders in te gaan zetten. Alle ouders die zich aangemeld hadden hebben hier 
inmiddels bericht over gehad onder dankzegging van hun toezegging. Mocht ik hierbij iemand over het hoofd 
gezien hebben, dan gelieve dit bericht als zodanig te ervaren.  

We gaan nu naar een situatie waarin alle kinderen overblijven. Aan u de dringende vraag om te zorgen voor een 
lekkere maar vooral ook verantwoorde lunch. Wat ons betreft horen daar geen chips of koekjes bij. Aangezien de 
kinderen toch al gewend zijn om een eigen fles of beker gevuld met water mee naar school te brengen, kan water 
ook prima tijdens de lunch gedronken worden. Samen werken we zo aan een gezonde school met gezonde 
kinderen. Alvast bedankt voor uw medewerking hierin. 

Afgelopen weekend ben ik in de Kasteeltuinen geweest. Ik wilde de lichtkunstwerken van de kinderen van 
KOM.MIJN toch graag even bewonderen. Hieronder treft u een paar foto’s aan. Erg de moeite waard; trots op 
KOM.MIJN!  

 Voor nu een fijne vakantie gewenst. Blijf gezond en let een beetje op elkaar! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Tijd om afscheid te nemen….      

Beste ouders en verzorgers                                                                            
 

Hier een laatste berichtje van het overblijfteam: 
Na de herfstvakantie start op KOM.MIJN het continurooster. Dat betekent dat 
het overblijven zoals u en wij dat de laatste (ruim) 20 jaar gewend waren 
ophoudt te bestaan omdat het anders georganiseerd wordt. Er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan. Voor ons is de tijd van gaan nu gekomen.  
In de afgelopen jaren hebben wij met heel veel plezier op uw kinderen gelet.  
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in ons.  
 

Met Vriendelijke Groet, 

José, Miriam, Mariëtte, Nora, Monique, Hanneke, Lizan, Michelle, Petra en Gwendolyn. 
 

Lichtkunst van KOM.MIJN in de Kasteeltuinen 
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Even delen 
WOW, wat een enorme toren hebben Wesley en Lana gebouwd. Vol trots kwam Wesley erover vertellen. “Tot aan de 
lamp”, zei hij. Nou, daar is geen woord van gelogen. Super knap gedaan!! 

      

 


