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Kalender volgende week: 

Ma 31 januari:  Adviesgesprekken groep 8 ; Cito-toetsen groep 3 t/m 7 
Voorleesweek 

Di    1 februari: Adviesgesprekken groep 8 ; Cito-toetsen groep 3 t/m 7 
   Voorleesweek 
Wo    2 februari:    Adviesgesprekken groep 8; Cito-toetsen groep 3 t/m 7 
     Voorleesweek  
Do   3 februari:       Adviesgesprekken groep 8; Cito-toetsen groep 3 t/m 7 
   Voorleesweek 
Vr   4 februari: Adviesgesprekken groep 8 ; Cito-toetsen groep 3 t/m 7 
   Voorleesweek     
 
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 

Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesweken begonnen. Hier op KOM.MIJN trapten we in de 
kleutergroepen af met een voorleesontbijt. Hieronder treft u een kleine foto-impressie aan. Voorlezen is erg 
belangrijk en blijft dat ook, ook voor de oudere kinderen. Wij doen dat daarom ook tot in de bovenbouw.  

Deze week zijn we ook begonnen met de nieuwe Cito-toetsen. Deze toetsen zijn digitaal en passen zich aan,  aan 
het niveau van het kind. Blijkt uit de antwoorden die het kind geeft dat ze te moeilijk zijn dan wordt het niveau van 
de vragen automatisch naar beneden bijgesteld, blijken de vragen te makkelijk te zijn wordt het niveau van de 
vragen naar boven bijgesteld. Zo kan iedereen de toets maken op het niveau dat voor hem of haar passend is op 
dat moment. We hebben voor deze toetsen gekozen omdat we in de praktijk van alle dag ook steeds meer op deze 
manier willen gaan werken. Eerder heb ik u daar al eens iets over verteld; we willen ons onderwijs steeds verder 
inrichten volgens leerlijnen. Dat betekent dat iedereen steeds meer op een eigen niveau gaat werken, passend bij 
(het tempo van) diens ontwikkeling.  

Voor de volgende editie van de Dorpskrant zijn er afgelopen week interviews met een aantal leerlingen gehouden. 
Hierbij is gesproken over de ontwikkelingen op KOM.MIJN en hoe de kinderen dit zelf ervaren. We zijn benieuwd! 

Verder stellen Amber en Douae zich even voor; de een is onze nieuwe onderwijsassistente , gekoppeld aan de 
groepen 1/2, de ander is stagiair. We wensen beiden veel plezier en mooie (leer-) momenten toe. 

 

Prettig weekend allemaal en de hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/content/KomMijn/docs/Jaarkalender_2020-2021_DEF__1_.pdf
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Wie is er jarig deze week? 
 

Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Nuri uit groep 8  Suus uit groep 5 

Rubin uit groep  3 Emma Sophie uit groep 4 

Jordan uit groep 1/2 Dylana uit groep 6 

Sofia uit groep 1/2  Manou uit groep 3  

 

 

 

Even voorstellen 

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Amber Thijssen. Ik ben sinds begin januari werkzaam als 

onderwijsassistent op Basisschool KOM.MIJN in de groepen 1/2. Ik ben aanwezig op maandag t/m donderdag. Ik ben 19 

jaar oud en woon in Reuver. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met familie en vrienden en ik wandel graag. Ik 

kijk er naar uit om de kinderen nog beter te leren kennen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ik werk graag met 

kinderen omdat hun energie en de interactie met de kinderen mij plezier brengt en motiveert in mijn werk. Mocht u 

nog vragen hebben, stel ze gerust.  

Groetjes, Amber Thijssen          

amber.thijssen@kerobei.nl 

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers en collega´s  
 
Fijn dat ik me even mag voorstellen 
Ik ben Douae Azoum, ik ben 18 jaar oud en kom uit Tegelen. 
Ik ben graag in mijn vrije tijd met familie en vrienden. 
Op dit moment volg ik de opleiding helpende zorg en welzijn niveau 2 bij het Gilde Opleidingen in venlo.  
Ik loop op donderdag en vrijdag stage in groep 3D.  
Ik vind het hartstikke leuk en ga met plezier naar stage.  Ik hoop dat ik met stage veel nieuwe dingen kan leren.  
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Voorleesontbijt 

Hieronder een foto impressie van het voorleesontbijt in groep 1/2J 

     

 

   


