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                  Nieuwsflits nummer 22 

 25 februari 2022 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma   7 maart:    
Di    8 maart:  
Wo    9 maart:     
Do 10 maart:        
Vr 11 maart:      
 
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 

“Hallo , hallo en ’t is weer Vastelaovend”….. vandaag is de vakantie begonnen met daarin sinds 2 jaar de 
mogelijkheid om Vastelaovend te vieren. Ik merk dat ik de gedachte fantastisch vind, maar het ook als best 
spannend ervaar. Na zo’n lange periode mogen de mondmaskers af, hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te 
worden, mag er gedanst worden….het voelt toch een beetje vreemd en onwennig. De afgelopen week hebben we 
toegewerkt naar vastelaovend en elke dag iets anders in de kader gedaan; rare haren dag, gekke snoetendag, 
roeëd-gael-greundag en vanmorgen een feestje. Weliswaar in de eigen groep, maar toch een feestje. Het was een 
erg geslaagde morgen. Verderop in de nieuwsbrief treft u enkele foto’s van deze dagen. 

Over vakantie gesproken; het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend en treft u ook hieronder aan. 

Verder natuurlijk weer de jarigen én er is een aankondiging voor de workshops sociale (of moderne) media waar 
ook een ouderavond aan gekoppeld is. Noteert u 22 maart alvast in uw agenda? Een interessante avond 
gepresenteerd door een oud-zedenrechercheur. Zeer de moeite waard! 

Ook een berichtje van onze kanjer uit groep 8: Luna. Zij heeft meegedaan aan The Voice Kids en heeft daar heel 
lang over moeten zwijgen. Niet normaal…dat ze dat vol heeft weten te houden maakt haar al een kanjer. Lees maar 
snel wat ze er allemaal over vertelt. 

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie, een gezellige vastelaovend en ik hoop iedereen weer gezond en wel terug 
te zien op maandag 7 maart. 

Vier ze en blijf gezond! Alaaf!                                                   

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: 

Vera-Lynn uit groep 1/2 Damián uit groep 1/2  

Lamar uit groep  7  

 

 

 

 

 

Vastelaovend  

Rare haren dag 

      

Gekke snoetendag 
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Roeëd-gael-greun dag 
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Kanjer 

“Onze” Luna: 
Ik mag nu heel trots zeggen: ‘Ik ben geselecteerd voor de blind auditions van The Voice Kids!’ Iedereen heeft het wel 
gezien wat er allemaal is gebeurd bij The Voice of Holland. Bij mij is er helemaal niks gebeurd, ik heb het als een super 
avontuur ervaren! Helaas gaat het niet als The Voice Kids uitgezonden worden, maar ze zijn nu aan het kijken of ze iets 
anders met de beelden kunnen doen.  
 
Ik heb van een van de weinige een “overval” gehad. Dat is dat een van de presentatoren naar jou toe komt en je op een 
grappige/leuke manier verrast dat je er bij hoort (bij de blind auditions). Bij mij was dat Jamai naar de balletstudio kwam 
en mij aan het eind op een yoga bal zette en dat hij toen achteruit viel. Dat was gespeeld natuurlijk en ik moest de 
verbanddoos pakken en daar zat een bord in waar op staat dat ik meedoe. 
 
Ik mag nog niet zeggen hoe ver ik ben gekomen, maar er zijn wel andere dingen die ik eerst niet mocht maar nu wel. Ik 
heb een contract waarin staat dat ik niks mag zeggen, dat ik niet zonder hun toestemming mij voor een ander tv-
programma mag aanmelden en nog wat andere dingen dat ik niet meer weet. Maar van het contract zijn er dingen 
vervallen: natuurlijk mag ik het nu wel zeggen en ik mag mij ook aanmelden voor andere tv-programma’s.  
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Vakantierooster 2022-2023 

Eerste schooldag Ma 5 september 2022 

Herfstvakantie Ma 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Sinterklaas Di 6 december 2022 

Kerstvakantie Ma 26 december 2022 t/m  6 januari 2023 

Carnaval Ma 20 februari t/m 24 februari 2023 

Pasen Ma 10 april 

Koningsdag Valt in meivakantie 

Mei-vakantie Ma 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart Do 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren Ma 29 mei 

Zomervakantie Ma 17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

Workshop “Moderne media” 

Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe mogelijkheden. Via het internet ligt de wereld letterlijk 
aan hun voeten. Facebook, Twitter, Snapchat , Instagram, Skypen, gamen (Fortnite), vloggen, fora, Whatsapp, Tik Tok, 
Cyberpesten, influencers, livestreams etc. Allemaal ‘dagelijkse kost.’ 
Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden en kennis is met één druk op de knop onder handbereik. Niet alleen via 
een PC, laptop of Tablet maar zeker met hun telefoon. 
 
Deze moderne media heeft echter ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer 
liggen zoals: 

 cyberpesten 

 cyberseks 

 groepsdruk, beïnvloeding 

 fraude, oplichting 

 grooming, sexting 

 geldezel (monymule) 

 verslaving ( game, social media) 

 ……. 
Moet je er iets tegen doen? Wat kan je er tegen doen? 
 
Het kernwoord tijdens deze workshop is ‘bewustwording’. Je wordt meegenomen in een weg langs ervaringen, beelden 
en gegevens. Als ouder/ verzorger/ jongere wordt je aan het denken gezet. Bewust gemaakt van de gevaren en de 
meerwaarde van de moderne media én je eigen aandeel daarin. 
 
Op 22 maart krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 workshops over deze moderne media en het veilig gebruik hiervan. 
Diezelfde avond is er een ouderavond die begint om 19.30 uur voor alle geïnteresseerde ouders van de groepen 1 t/m 8. 
Na de vakantie volgt meer informatie over de ouderavond o.a. wanneer u zich hier voor aan kunt melden. De 
workshops worden gegeven door Lei Seuren. 
Lei Seuren heeft 39 jaar ervaring bij de politie waarvan 32 jaar als zedenrechercheur. 
Daarnaast geeft zijn adviesbureau al 15 jaar voorlichtingen op allerlei gebied waaronder de 
moderne media.  
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Kerstactie KOM.MIJN 
 
Gisteren zijn een aantal schoolverlaters naar ’T Prônk-eppelke gegaan om de cheque te overhandigen van de 
Kerstmarkt. Door de Corona-maatregelen is de cheque wat langer blijven liggen, dus in overleg met de medewerkers 
van ’T Prônk-eppelke hebben we er voor gekozen om deze alsnog fysiek door onze kinderen af te gaan geven. Een 
verslag, gemaakt door de kinderen, staat onder de foto’s. 
 

 

                                                         

                                                                                                                   

Wij hebben knutselwerkjes gemaakt met de kerstmarkt met de hele school. 
Die hebben we verkocht en daar het geld mee opgehaald voor het 't Prônk eppelke. 
Dit is in totaal €258,50  daar kunnen ze leuk dingen mee gaan doen. 
We hebben van dit geld een cheque gemaakt. Ze waren er heel erg blij mee. 
 


