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Kalender volgende week:

Ma 20 juni: Schoolverlatersdagen
Di 21 juni: Schoolverlatersdagen
Wo 22 juni:   Schoolverlatersdagen
Do 23 juni:   Schoolverlatersdagen; Schoolreisje groepen 1 t/m 4
Vr 24 juni: Schoolverlatersdagen

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Dit weekend zou het tropisch warm kunnen gaan worden, zo wordt voorspeld. Zaterdag is het verstandig om vooral
niet al te veel te doen met temperaturen die rond 35 graden kunnen oplopen. Zondag is het vaderdag, de dag waarop
alle vaders in het zonnetje worden gezet. Ik wens alle vaders een hele leuke en gezellige dag toe en hoop dat ze goed
verwend worden.

Afgelopen woensdag hebben we op KOM.MIJN een studiedag gehad, waarbij we zijn begonnen met expertise-
groepen. De expertisegroepen “rekenen”, “Taal en lezen” en “sociaal-emotionele ontwikkeling” zijn gestart met het
maken van een jaarplan. In dit jaarplan wordt opgesteld waar de expertisegroep het komende schooljaar aan gaat
werken binnen hun expertisegebied. Tevens hebben we op deze studiedag stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van
Lenie Gubbels, onze interieurverzorgster. Met een grote bos bloemen, een kado en een groot applaus van het hele
team werd Lenie in het zonnetje gezet. Lenie, proficiat met dit prachtige jubileum!

De komende week staat voor onze schoolverlaters in het teken van de schoolverlatersdagen. Zij gaan gedurende de
gehele week leuke activiteiten ondernemen om zo hun schoolperiode op KOM.MIJN op een toffe manier af te ronden.
Ik wens alle kinderen uit de beide groepen 8 dan ook heel veel plezier toe met deze gezellige dagen.

Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe en geniet vooral van het mooie weer.

Hartelijke groeten,

Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?
Mirthe uit groep 5 Milou uit groep 6 Evi uit groep 1/2

Fenne uit groep 8 Sanne uit groep 1/2 Emma uit groep 3

Lily uit groep 3 Juf Amber

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ik zal mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Milou van Weert, 22 jaar en ik woon in Steyl. In mijn vrije tijd vind ik het

heerlijk om te sporten in de sportschool en ga ik graag buiten hardlopen. Verder hou ik van lezen, muziek luisteren en

fotograferen. Tot slot spreek ik in mijn vrije tijd graag af met vrienden en familie.

In juni 2022 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de pabo in Venlo. Tot aan de zomervakantie ben ik

aan het vervangen bij basisschool Kleur-Rijk in Venlo. Vanaf het komende schooljaar zal ik starten als nieuwe leerkracht

op jullie school. Ik heb hier veel zin in en ik kijk er naar uit om er samen een leuke en leerzame tijd van te maken.

Alvast een fijne vakantie en tot in september!
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Communicanten 2022

Uitstapje groep 6

We zijn naar de Colorfabb gegaan en we hebben 3d printers gezien die van plastic zijn gemaakt. Je had schoenen van 3d,

bijna alles. We gingen naar onder in de fabriek en je kon ook alle 3d printers bekijken. We zagen ook de grootste 3d

printer van de fabriek en een hele grote 3d vaas en kleine 3d huizen. We waren met

de hele klas bijna 850 kilo

zwaar en toen we naar school

gingen, kregen we een 3d

haai.

van Ibrahim en Eyad (6R)
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colorfabb

Wij zijn vanmorgen bij Colorfabb geweest en wij vonden

het

● super leuk

● leerzaam

● ze waren vriendelijk

● de dingen waren mooi

● interessant

● goeie uitleg

● cool

● super vet

Groetjes, Anne en Sarah (6R)

ColorFabb, hartstikke bedankt voor de leerzame ochtend!

Groetjes van de groepen 6
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