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Kalender volgende week: 

Ma : Pasen; De kinderen hebben een vrije dag   
Di  : Eindtoets Route 8 voor de groepen 8  
Wo  :     
Do :        
Vr : Koningsspelen      
 
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 

Na eerder de nodige regen gehad te hebben, mochten we deze week genieten van het prachtige lenteweer. De 
vogels zijn druk in de weer met hun nestjes en de bomen lijken elk uur groener te worden. Ook voor het komende 
paasweekend zien de weersvoorspellingen er goed uit, dus ik hoop dat we kunnen genieten van een aantal warme 
en droge dagen. 

Deze week kregen we diverse telefoontjes van mensen uit Belfeld. Ze gaven aan dat er paaseitjes werden verkocht, 
waarbij de kinderen die deze aanboden vertelden dat ze van onze school afkomstig waren. Inmiddels weten we dat 
deze kinderen niet op onze school zitten en vinden wij het erg vervelend dat onze school in diskrediet wordt 
gebracht. Wij zullen als school nooit aan een dergelijke actie meedoen zonder dit duidelijk aan u als ouders te 
communiceren.   

Donderdag zijn de beide groepen 7 bij VVV-Venlo geweest voor een leuke en gezellige dag. Een verslag hiervan 
leest u verderop in deze Nieuwsflits. 

Komende week vindt in de groepen 8 de eindtoets plaats. Een toets die voor de kinderen vaak toch nog wel 
spannend blijkt te zijn, ondanks het feit dat ze het schooladvies inmiddels al hebben gehad. Ik wens onze 
schoolverlaters heel veel succes met de eindtoets en ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen! 

Rest mij u een heel fijn weekend 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: 

Isaac uit groep 1/2   Veerle uit groep 7 

Damir uit groep 3   Milla uit groep 7 

Hailey uit groep 7  juf Charlotte 

Tara uit groep 6   

 

 

 

 

 

                         
 

 

Schooltour V.V.V 

We gingen met de bus naar VVV er waren ook nog andere klassen. We kwamen eerst koelie tegen en daarna moesten 
we op de grond zitten en moesten we een warming up doen. Na die warming up werden we in groepjes gesplitst we 
hadden 3 workshops waaronder Thaiboxen  omgaan met geld Fair play wij gingen eerst na boxen en het was best 
moeilijk we gingen eerst links rechts en daarna links rechts met trappen toen we dat hadden gedaan gingen we als 
laats sparren daarna gingen we naar fair play we gingen eerst een spel doen dat je elkaars handen moet vastpakken en 
uit de knoop moest komen en daarna nog een keer maar dan mocht je niet praten we deden ook een quiz daarna 
kregen we filmpjes met vragen en daarna gingen we naar buiten met fruit en drinken en het laatste gingen we naar 
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omgaan met geld we kregen les waar je op moest letten en pinnen en daarna was het klaar en gingen we tikkertje 
spelen en toen zagen we VVV spelers buiten staan en gaven we hen een box daarna gingen we terug en zagen we nog 
meer VVV spelers en vroegen we om een handtekening en haalden ze een stift en iedereen was happy en kwamen er 
nog meer spelers dus vroegen we ook om een handtekening en in totaal hadden we drie handtekeningen en daarna 
kwam de bus weer ons ophalen en gingen we weer naar school. 

Daan & Amber 

 

 

 

 


