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                  Nieuwsflits nummer 26 

 01-04-2022 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma : Groep 8O naar de Riskfactory   
Di  : Groep 8P naar de Riskfactory  
Wo  :  Praktisch deel verkeersexamen groepen 7   
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 

Vorige week vertelde ik nog enthousiast over de heerlijke lenteweek die we hadden gehad, deze week is Koning 
Winter weer terug in ons land en zijn de T-shirts ingeruild voor de wintertruien. Het blijkt maar weer zo te zijn dat 
er niets meer veranderlijk is dan het weer. 

Deze week is juf Michelle weer begonnen als teamleider bovenbouw. Na haar verlof is ze weer volop bezig met 
haar taken en zal ze ook in de klassen te vinden zijn om weer een beeld te krijgen van de kinderen.  

Gisteren vond het theoretische deel van het verkeersexamen plaats in de groepen 7. Bij 1 leerling stopte de digitale 
toets spontaan, waardoor ze de papieren versie moest maken en er was één leerling ziek. De gemaakte toetsen zijn 
inmiddels allemaal nagekeken en we kunnen vol trots melden dat alle kinderen zijn geslaagd! Van harte 
gefeliciteerd, jongens en meisjes. Komende woensdag gaan de kinderen voor het praktische deel van het 
verkeersexamen, waar ze mogen laten zien dat ze de verkeersregels goed kunnen toepassen als ze op de fiets 
zitten. Als ze ook hiervoor slagen, krijgen ze de komende week hun diploma, maar daarover mee in de volgende 
Nieuwsflits. 

Rest mij om iedereen een heel fijn weekend te wensen en ik hoop iedereen weer gezond terug te zien in de nieuwe 
week. 

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: 

Nora uit groep 3  Ivo uit groep 3 

Alan uit groep 1/2  Amira uit groep 3 

Chenouk uit groep 6   

   

 

 

Verkeersexamen in groep 8 !?! 

Vandaag kreeg juf Lieke een telefoontje van de OGVO-scholen. Bij de aanmeldingen was het verkeersdiploma niet 

meegestuurd, waardoor de aanmelding op de VO-school niet definitief gemaakt kon worden. Vandaag was de laatste 

dag dat de diploma’s opgestuurd konden worden. Juf Lieke en meneer Robert zijn meteen aan de slag gegaan om het 

verkeersexamen van gisteren erbij te pakken en deze door de groepen 8 te laten maken. Wat werd er hard gewerkt, 

wat werd er gezucht en gekreund door sommige kinderen die bang waren een deel van hun verkeerskennis vergeten te 

zijn. Na een half uur zwetend gewerkt te hebben aan hun examen, hadden juf Lieke en meneer Robert een boodschap 

voor de kinderen: …………………….. 1 april !!!! 
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