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                  Nieuwsflits nummer 27 

 8 april 2022 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 11 april:    
Di  12 april:  Groep 8O ontbijt op het Valuascollege 
Wo  13 april:    11.00 uur: Leerlingenraad 
Do 14 april:       Witte Donderdag 
   VVV-scholentour voor de groepen 7 
Vr 15 april:  Goede Vrijdag    
 
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 had al een voorbode kunnen zijn voor deze week, maar theorie en praktijk zijn toch twee heel 
verschillende dingen.  Maar toch…..alle kinderen van de groepen 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Zowel 
het theoretisch als het praktisch examen is door iedereen met goed gevolg afgelegd. Wat een knapperds hebben 
wij toch op school. Als ze over zo’n anderhalf jaar naar het voortgezet onderwijs moeten fietsen weten ze in ieder 
geval hoe het moet en weten wij dat ze het kunnen. Hopelijk weten ze het dan ook nog    

Afgelopen dinsdag was het een grote, spannende dag voor de beide groepen 5. Er kwamen nieuwe tafels en 
stoelen. Het werd ook hoog tijd dat de oude vervangen werden. De groep van meneer Rogier begon de dag zelfs op 
de grond, maar dat vond niemand een probleem. Sterker nog; dat was reuze interessant! Ik heb een paar kinderen 
gevraagd of ze tevreden waren. Heel tevreden, was het antwoord. 

Groep 8 is nog volop bezig met de textielrace. In de tussenstand staat KOM.MIJN op de 3e plaats. Sindsdien heb ik 
nog een heleboel zakken met textiel voorbij zien komen, dus wat de huidige stand van zaken is?? U kunt hen nog 
altijd helpen. Dus lever uw oude kleding, knuffels en schoeisel in bij school of een van de leerlingen van groep 8. 
Een beetje stuk mag ook, omdat alles door de kinderen op school gerepareerd wordt. Ik begreep zelfs dat herstelde 
kleding en knuffels extra punten opleveren. 

Verder in deze nieuwsbrief een kanjer uit groep 4 die ging voorlezen in groep ½ en een stukje van Roza en Sophie 
over Riskfactory, waar groep 8 deze week geweest is. 

Voor nu een prettig weekend en ik kijk alvast uit naar volgende week. De regen is dan verdwenen en de 
temperaturen gaan weer de goede kant op. 

 

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: 

Pippa uit groep 3   Lieva uit groep 1/2  

Esmee uit groep 4   Stas uit groep 6 

Dax uit groep 1/2   Pleun uit groep 7  

Juulke uit groep 1/2  Zoë uit groep 1/2 

Lizzy uit groep 7  Ryan uit groep 1/2 

Juf Berna  Luuk Hendrikx uit groep 3 

Yfke uit groep 4 

 

Iedereen geslaagd! 
Van harte proficiat KANJERS van groep 7!!! Na het succes van vorige week toen alle kinderen van groep 7 slaagden voor 
het theoretisch verkeersexamen, kunnen we nu iedereen feliciteren met het behalen van hun diploma voor het 
praktisch verkeersexamen. We zijn trots op jullie! 

En niet te vergeten een enorm DANK JE WEL voor alle ouders en vrijwilligers uit Belfeld die geholpen hebben om dit 
mogelijk te maken. Sommige mensen zijn al vele jaren van de partij om iets te kunnen betekenen voor de jeugd van 
Belfeld.  
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Het verkeer examen 
 
Wat vonden wij van het verkeers examen:Het was een leuke route maar wel spannend als je de mensen zag want dan 
wou je het goed doen.want ze keken naar je omdat je dan zo'n fel oranje hesjes aan had maar dan zeiden ze wel van 
kom op he je doet het goed en dat gaf je wel meer zelfvertrouwen.Het was wel makkelijk om te oefenen na 1 of 2 keer 
fietsen wist je de route wel maar het was vooral om te letten dat je je hand uitsteekt.Je had wel wat meer 
zelfvertrouwen omdat je wel wat fouten mocht maken maar ook dat de juffen / meneren zeiden dat bijna iedereen 
slaagt.En als iedereen dan was geweest was het afwachten of iedereen is geslaagd.En iedereen was geslaagd,toen kreeg 
iedereen een zakje chips en een bekertje ranja.Kort het was leuk om te doen.   
 

 
 
Pleun en Marijn, uit groep 7Q 

 

Voorlezen 

Hoe leuk dit. We delen graag een foto van een leerling uit groep 4 die aan het voorlezen is in groep ½. De kinderen 

hingen aan zijn lippen. 

 

Risk Factory voor groep 8 

 We gingen met de groepen 8 naar Risk Factory met de bus. Daar hebben we verschillende dingen gedaan. Bijvoorbeeld 
over de dode hoek geleerd en ook geleerd hoe je in een noodgeval 112 moet bellen. De kinderen hebben ook de VR- bril 
geprobeerd, en dat vonden ze heel erg leuk. Verder hebben ze over een hele belangrijke app geleerd namelijk ice-app, 
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in deze app kun je het telefoonnummer van je  partner/familie zetten zodat mensen je kunnen bellen als jij in gevaar 
bent. Ook hebben we geleerd wat je moet doen als je een bericht ontvangt van Nl-alert. We moesten toen alle ramen 
en deuren sluiten en de airco's uitzetten zodat er geen stoffen en rook binnen kon komen. Er ging ineens een alarm af 
en er kwam rook we zijn laag moeten blijven en naar de deur kruipen. 
 
Roza en Sophie  
groep 8O 
 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


