
Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  1 

                  Nieuwsflits nummer 29 
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Kalender volgende week: 

Ma   9 mei:    
Di  10 mei:  
Wo  11 mei:     
Do 12 mei:        
Vr 13 mei:      
 
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 

Vakantie!  

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een heerlijk Paasweekend. Wat een schitterend weer was het. We hopen 
natuurlijk dat we ook zo boffen met het weer in de meivakantie die voor ons ligt.  Een verdiende vakantie, want 
wat is er hard gewerkt de afgelopen weken.  

Groep 8 heeft de eindtoets gemaakt en moeten nu even wachten op de uitslag. Groep 6R heeft afgelopen dinsdag 
genoten van de presentaties vanuit Blink. Het thema was “wereldrestaurant” .  Hieronder treft u een paar foto’s 
daarvan aan. De groepen 5 en 6 hebben woensdag een fietsparcours af mogen leggen, met hun fiets op de 
speelplaats. Fantastisch om te zien! Enkele kinderen hebben hierover een stukje geschreven, dat leest u ook in 
deze Nieuwsflits. 

Na de vakantie gaan we al de laatste periode in van het schooljaar. Een behoorlijk lange periode van 11 weken 
waar nog een paar vrije dagen in zitten, waar we nog een studiedag aan gekoppeld hebben. Dat is de woensdag 
voor Hemelvaart, 25 mei. Zo heeft iedereen een lekker lang weekend en heeft het team van KOM.MIJN een lange 
studiedag waarin we ons gaan voorbereiden op het volgend schooljaar. Samen bespreken we welke doelen we 
willen behalen, waarom het die doelen moeten zijn en hoe we dat denken te gaan doen. Ook de MR trekt hier 
samen met ons in op. 

We hebben ook afgelopen week sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vacatures die we hebben. Door het 
Nationaal Programma Onderwijs hebben we extra financiële middelen ter beschikking om extra leerkrachten aan te 
trekken. De uitdaging is nu om deze mensen ook te vinden, want de spoeling is heel erg dun. Volgens mij studeren 
er maar 9 mensen af van de Pabo in Venlo….. Maar: wij hadden best wel wat kandidaten op gesprek, dus we zijn 
positief gestemd. 

Geniet van de vakantie allemaal en tot in mei! 

 

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: 

Kaja uit groep 1/2 Puck uit groep 1/2 Evi uit groep 3    Suus uit groep 6 

juf Hanny uit groep 3 juf Margon uit groep 5 Bo uit groep 4   

Tiago uit groep 4  Esmee uit groep 1/2 Ciano uit groep 1/2 

Javi uit groep 7  Givano uit groep 4 Pim uit groep 3 

Juf Janou uit groep 8 Livia uit groep 1/2 Zoë uit groep 8 

Berxwedan uit groep 4 Saartje uit groep 8 Noah uit groep 1/2 

Meneer Rogier uit groep 5 

 

 

Wereldkeuken 

Afgelopen dinsdag waren in groep 6R presentaties van het Blink thema: Het wereldrestaurant. Er werd onder andere 
zelfgemaakte sushi geserveerd en geoefend om te eten met echte stokjes. 
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Het Fietskistenproject 
         
Uitleg; 
Het is een parcour met groep 5&6.  
Je doet er allemaal dingen zoals; remmen slalommen,  bochten maken, recht rijden en met één hand fietsen. Je kreeg 
een briefje en daar stond in :  “Goed, kan beter en nog oefenen.”  
Het waren 6 opdrachten . De begeleidsters waren trouwens super aardig .  

Het WAS SUPER LEUK !!!!!!!                                                        
 Isis , Milou en Teun.  
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Hoi wij zijn Stas, Jenayo en Lize (groep 6M) 
 
Wij hebben meegedaan aan het fietskistentenproject. 
Wij vonden wel dat het bijna hetzelfde parcour  was als de vorige keer. vonden het wel leuk  om mee te doen. 
5 onderdelen op het begin moesten we een blokje met een magneetje daarop.een rondje rijden met een hand fietsen 
en dat was wel leuk maar wel een beetje moeilijk 
maar we hebben het wel gehaald daarna  moesten we een achtje maken. daarna moesten  we slalommen en toen voor 
de streep stoppen. en op het begin recht rijden. 
 

 

 


