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Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Goede Vrijdag vandaag met Pasen voor de deur. Het wordt een hele andere Pasen dan andere jaren. Ik hoop dat 
iedereen een manier kan vinden om met dierbaren het Paasfeest te vieren. Ondanks dat het voor sommigen van 
ons een zware tijd is, zie ik ook hele mooie initiatieven ontstaan. Niet alleen in Belfeld, maar in heel Nederland en 
zelfs de wereld. Er is veel meer aandacht voor elkaar en de kwetsbare en eenzame medemensen. Ik hoop dat die 
aandacht blijft, ook als we straks langzaam weer een versoepeling van de maatregelen krijgen. Dat hoop ik uit de 
grond van mijn hart, want nu merk je pas hoe individualistisch we eigenlijk bezig waren en hoe fijn het is om ook 
iets voor anderen te kunnen en mogen betekenen.  

Ook in Belfeld is de berenjacht in volle gang. Mooi om te zien dat de prijsvraag die uitgeschreven was door een 
winkelier in Belfeld ook gewonnen is door iemand uit Belfeld, een leerling van onze school. Proficiat Bram en heel 
veel knuffelplezier!! 

Ik bekijk geregeld de padlets die iedere groep heeft. Erg leuk om te zien hoe jullie hier mee bezig zijn. Ik kwam ook 
een filmpje tegen van juffrouw Naomie die een aantal challenges van meneer Tijn nadeed. Chapeau hoor, het lukte 
haar ook nog. Sommige kinderen lukte het ook zag ik, superknap!  

Meerdere groepen zijn ook begonnen met het online afnemen van dicteetjes en lesgeven. Het gaat heel goed, krijg 
ik van de leerkrachten terug. Complete klassen zijn tegelijk via “Hangouts” en/of “Meet” aan de slag. Fijn om op 
deze manier toch contact met elkaar te kunnen hebben. Als school willen we graag weten hoe het thuis gaat, ook 
als het even niet lukt. Meldt dat dan bij je leerkracht zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Met 
sommige kinderen en/of ouders is het contact namelijk heel minimaal en we willen graag weten waar dat aan ligt. 
Ik weet ook dat jullie als ouders bezorgd zijn over hoe een en ander moet gaan als de scholen weer open gaan. Dat 
is nu al onderwerp van gesprek tussen de overheid, de onderwijsbonden en schoolleidersvereniging. Zij komen 
straks met een voorstel over wat veilig, haalbaar en verstandig is. Vor de scholen zijn deze voorstellen passend te 
maken voor de eigen situatie. Dat moeten we dus nog even afwachten. Gelukkig hebben ze daar nog bijna een 
maand de tijd voor.  

Nou, ik hoop dat het weer zo fijn blijft met de Paasdagen. Na het papa en mamadiploma van vorige week deze 
week een grapje richting kinderen. Kijk maar hier beneden. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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