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Kalender volgende week: 

Ma :    
Di  :  
Wo  :     
Do : 
Vr :  
     
 
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 

We hebben er 3 weken van onderwijs op afstand erop zitten en weten sinds dinsdagavond dat er een verlenging is 
tot en met de meivakantie. In onze regio is dat tot en met dinsdag 5 mei. Wat doe je dan met al dat thuiswerk dat 
gemaakt is? Ouders uit groep 6 kwamen met een goed idee. Kinderen konden vandaag hun op papier gemaakte 
huiswerk naar school komen brengen en in de daarvoor bedoelde doos inleveren. Zo kunnen meneer Twan en 
meneer Geert tussendoor al van alles nakijken. De ouders (en kinderen) van de groepen 3 zijn vanmiddag naar 
school gekomen om nieuwe pakketjes te komen halen. In groepen om de afstand te kunnen waarborgen. Tot nu 
toe hadden de leerkrachten de diverse pakketjes zelf rondgebracht (hier en daar met de hulp van een lieve ouder). 
Goed voor de benodigde lichaamsbeweging aangezien ze daar wel een uurtje of 2 mee bezig waren. Vinden jullie 
de beweegoefeningen van meneer Tijn ook zo leuk? Ik heb met bewondering gekeken naar zijn filmpje van de 
schoenchallenge. Zo bedenkt iedereen steeds iets nieuws om de kinderen onderwijs op afstand te kunnen bieden. 
De uitdaging voor school wordt nu om nieuwe stof uit te gaan leggen aan jullie kinderen. Daar is iedereen nu druk 
mee bezig en samen bespreken we de mogelijkheden via “Meet” van Google. Leuk om zo samen te kunnen 
vergaderen, hoewel er niks boven echt contact, maar daar hoef ik jullie niks over te vertellen. Voor nu; blijf gezond 
en tot volgende week. 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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MRT (motorische remedial teaching)-lessen 

Door de maatregelen rondom het corona virus zijn de scholen dicht t/m de meivakantie. 

Dit betekend dat de MRT lessen die voor diverse kinderen in de groepen 2 en 3 van basisschool KOM.MIJN gepland 
stonden na de meivakantie allemaal niet door kunnen gaan. Na overleg met mijn collega hebben we besloten om de 
lessen MRT die gepland stonden verplaatst worden naar na de zomervakantie. De dag blijft het zelfde hierbij. Voor 
KOM.MIJN is dat de woensdag om 11.30 uur 

Met sportieve groet, 

Lisa Rijk 

Combinatiefunctionaris Sport   
 
Gemeente Venlo | Team Sportontwikkeling 
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo 
M: +31 6 15909734 | E: l.rijk@venlo.nl | I: www.venlo.fit 
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MAMA EN 

PAPA 

DIPLOMA 
 

Beste ouders, 

Bedankt voor al jullie 

werk, 

doorzettingsvermogen, 

geduld en fijne 

instructies! 

Door jullie kunnen de 

kinderen verder leren en 

zich blijven ontwikkelen. 

Samen zijn we sterk! 

 

Dank jullie wel! En hopelijk tot snel. 

Team Basisschool KOM.MIJN 

 

 


