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Kalender volgende week: 

Ma  29 oktober: Lampion meebrengen groepen 1 en 2  
Di  30 oktober:  Fakkel knutselen groepen 3  
Wo  31 oktober: School bereikbaar via het tijdelijke nummer (zie beneden); niet via mail of reguliere nummer 
Do 1 november: Herfstactiviteit groepen 4 en 5  
   School bereikbaar via het tijdelijke nummer (zie beneden); niet via mail of reguliere nummer 
Vr 2 november: School bereikbaar via het tijdelijke nummer (zie beneden); niet via mail of reguliere nummer 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Komende donderdag wordt de ouderbijdrage van € 10,00 voor dit schooljaar (2018/2019) via de automatische 
incasso geïnd. Van deze ouderbijdrage worden o.a. traktaties verzorgd tijdens Sintermerte, Sinterklaas, Kerst, 
nieuw jaar, Carnaval en het eindejaarsuitstapje. Ouders die niet via automatische incasso betalen zullen hierover in 
de komende weken een brief krijgen met daarin het verzoek om dit zelf over te maken. De bijdrage is vrijwillig. 

Vanaf woensdagmiddag worden onze computers vervangen door nieuwe vaste pc’s voor de leerkrachten en 
chromebooks voor de leerlingen. Ook onze telefoons worden vervangen. Dat betekent dat we een aantal dagen 
moeilijk bereikbaar zijn. Daarom hebben we een prepaidkaartje met een tijdelijk nummer aangeschaft dat u kunt 
gebruiken om bijvoorbeeld uw kind ziek te melden of iets anders belangrijks door te geven. Het tijdelijke nummer 

is:                                                        06-57847614 

Afgelopen woensdag zijn we aan de slag geweest met ons visievraagstuk en hebben we ’s middags een lezing 
gehad over “generatie z”; de kinderen die we dagelijks voor onze neus in de klas (of thuis) hebben, geboren tussen 
1995 en 2012. Het was een boeiende lezing die ons opnieuw stof tot nadenken gaf over de maatschappij waarin 
deze kinderen opgroeien en hoe die maatschappij veranderd is ten opzichte van de maatschappij toen wij 
opgroeiden.  

Hieronder stelt meneer Roeland zich even voor. Hij is afgelopen dinsdag begonnen as teamleider onderbouw op 
KOMMIJN. Juffrouw Pauline blijft komende weken nog op school om een en ander goed over te dragen. We 
wensen hem heel veel plezier op deze nieuwe plek. 

O ja; dit weekend gaat de klok achteruit. Lekker een uurtje langer slapen. Geniet ervan. 

Fijn, extra lang weekend allemaal.                                                                                           

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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Even voorstellen 

   Hallo allemaal, 
 
Zoals jullie beslist al hebben vernomen, ben ik deze week gestart als teamleider van 
de onderbouw. Graag stel ik mij in deze nieuwsflits aan jullie voor. Ik ben Roeland 
Kockelkoren en heb in mijn jaren als leerkracht ervaring op mogen doen in alle 
groepen van het basisonderwijs en nieuwkomersonderwijs. De laatste jaren heb ik 
mij verder ontwikkeld op het gebied van ICT, leidinggeven en management en heb zo 
een bijdrage geleverd aan onderwijsontwikkeling. 
Als leerkracht maar zeker ook als vader van drie kinderen in de basisschoolleeftijd, 
weet ik dat geen enkel kind hetzelfde is en een ontwikkeling zelden “volgens het 
boekje” verloopt. Het is dan ook een mooie kans en uitdaging om samen met de 

collega’s en kinderen van Kom.Mijn te werken aan een betekenisvol onderwijsaanbod dat aansluit bij al 
deze verschillen. 
 

KOW 

 

 


