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Kalender volgende week: 

Ma 21 maart:  Lente!  
Di  22 maart:  
Wo  23 maart:     
Do 24 maart:        
Vr 25 maart: Studiedag : Alle kinderen hebben vrij!     
 
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 

Komende maandag begint de lente.  De afgelopen weken zijn we natuurlijk al verwend met temperaturen die 
passen bij het voorjaar. Zelfs Saharazand werd daar gisteren nog aan toegevoegd, maar dat vond ik zelf wel een 
beetje overdreven. 

Helaas gaat het herstel van juf Angélique nog niet zo goed zoals we dat gehoopt hadden. Dat betekent dat we juf 
Naomie bereid gevonden hebben om groep 4G volledig onder haar hoede te nemen. Verder hadden we deze week 
helaas weer 2 keer een groep thuis zitten in verband met het tekort aan vervangers. Niet fijn, dat realiseren we ons 
maar al te goed. Steeds wordt er een beroep op jullie, ouders, gedaan om flexibel te zijn in jullie 
opvangmogelijkheden. We zouden willen dat het anders was, maar zien ook tegelijkertijd wat de realiteit is. Er zijn 
echt te weinig Pabo studenten die de gaten in onderwijsland op kunnen vullen de komende jaren. 

Deze week hadden we op KOM.MIJN bezoek van het College van Bestuur. Eerst was er een gesprek met het MT van 
onze school, waarna ook een aantal klassen werden bezocht. Beide bestuurders waren zeer tevreden over de zaken 
die ze hebben gezien en hebben dit ook teruggegeven aan de betreffende leerkrachten.  

Aanstaande vrijdag heeft het team van KOM.MIJN een studiedag, waar we naast de 90-dagen plannen ook een 
groot deel van de dag hebben ingericht rondom de toetsvisie met betrekking tot CITO-toetsen. Hierbij worden we 
ondersteund door twee trainers van CITO, die ons komen begeleiden. De kinderen hebben deze dag vrij en mogen 
gaan genieten van een extra lang weekend! 

Rest mij iedereen een zonnig weekend toe te wensen! 

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: 

 Jolie uit groep 1/2  Line uit groep 3 

Tex uit groep 1/2   Igor uit groep 5 

Vic uit groep 1/2  Wout uit groep 4  

Isa uit groep 4  

 

 

 

Textiel Race 
 
De groepen 8 doen mee aan een textiel race. 
Dat houdt in dat we dingen nodig hebben zoals oude kleren, oude tassen, knuffels, tafellakens, schoenen, beddengoed, 
lappen stof, riemen, petten, hoeden, mutsen, theedoeken, shorts, enzovoort. 
Hierbij hebben we jullie hulp hard nodig! 
Met de textiel race kunnen we een hele mooie prijs mee winnen namelijk een schoolreisje naar de Ontdekfabriek in 
Eindhoven. 
En dat willen we natuurlijk heel graag winnen. En daarvoor hebben zoveel mogelijk stoffen dingen voor nodig,Dus zeg 
het voort tegen je familie,buren en tegen je vrienden en vriendinnen. 
Kunt u ons helpen? Dan mag u het textiel in een vuilniszak stoppen en op de pingpongtafels die op de speelplaats staan, 
leggen. 
 

 
 

Alvast heel erg bedankt! 
de kinderen van de groepen 8 
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Verkeersles Dode Hoek 
 
Er kwam een mevrouw/meneer ons ophalen, toen moesten we naar een vrachtwagen in kleine groepjes. Het waren 
ongeveer groepjes van 6. Toen moesten er een groepje om de vrachtwagen heen lopen en een groepje in de 
vrachtwagen. Als je in de vrachtwagen zat moest je kijken in de spiegels, van een meneer die in de vrachtwagen zat, zo 
kon je zien dat je de mensen die er zijn echt niet kan zien. 
En als je om de vrachtwagen moest gaan moest je eerst voor de vrachtwagen staan, toen de drie vuistregels zeggen dat 
zijn: Minimaal 3 meter afstand en ruim rechts achter de vrachtwagen staan. Toen moesten naar de achterkant van de 
vrachtwagen lopen, daar kunnen ze je totaal niet zien. Toen moesten aan de zijkant gaan staan en konden ze ons wel 
zien door de trottoirspiegel. Toen moesten we van een meneer naar een lantarenpaal lopen en moesten we met ons 
onzichtbare fietsje naar die meneer toe. En als je toen bij het stoplicht moest stoppen moest je gelijk weg want anders 
was je plat door de vrachtwagen. Toen moesten we naar een meneer aan de zijkant dat we er eigenlijk 3 meter afstand 
houden maar dat deden de meeste niet dus toen waren we eigenlijk plat. Het was heel leuk en heel leerzaam voor het 
Voortgezet onderwijs.      
 

         
 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  4 

 
 

 


