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                  Nieuwsflits nummer 5 

 8 oktober 2021 

 

 
 

         

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 11 oktober:  Bezoek van de brandweer aan groep 1/2J                   
Di  12 oktober: Ouderavond VO voor groepen 7 en groepen 8 
Wo  13 oktober:     
Do 14 oktober: 
Vr 15 oktober:  
     
  
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 

Deze week hebben we opnieuw te maken gekregen met het probleem van een tekort aan vervangers. Na groep 3H, 
vorige week, kreeg nu groep 5L voor een paar dagen meerdere gezichten voor de klas. Gelukkig is de groep niet 
thuis hoeven te blijven, maar het heeft niet veel gescheeld. Ik hoop dat er niet echt een griepgolf gaat komen, want 
dan zie ik de bui al hangen. 

In de groepen 1/2 wordt gewerkt rond het thema “ ik in het verkeer” . In groep 1/2J waren ze zeer geïnteresseerd 
in de brandweer. Er borrelden allemaal vragen op: waar komt de brandweerslag uit, wat doet een brandweerman 
allemaal, hoe moet je een brand blussen en waar komt dat water allemaal vandaan? Allemaal vragen waar ze graag 
een antwoord op willen hebben. Daarom komt de brandweer a.s. maandag een bezoek aan die groep brengen. 
Misschien komt er zelfs een heuse brandweerauto mee, wie weet…..  

De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag van start gegaan. Het thema dit jaar is: Worden wat je wil. In onze 
schoolbieb zijn veel boeken over dit thema te vinden die uitgeplozen kunnen worden en natuurlijk worden er 
allerlei leuke activiteiten in alle groepen gedaan. 

We hebben weer een nieuwe leerlingenraad. Afgelopen woensdag zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Het is 
opnieuw een leuke groep kinderen die graag meedenkt over hoe we het op KOM.MIJN nog beter en leuker kunnen 
maken. Verderop een foto van de leerlingenraad. 

Ook in deze nieuwsflits een stukje van de wijkagenten over de nieuw geplaatste borden die aangeven dat er niet  
langs de kant van de weg gestopt mag worden én dat ze er controles op uitvoeren waarbij overtredingen meteen 
beboet worden. Dit is natuurlijk bedoeld om het verkeer rondom school zo veilig en overzichtelijk mogen te maken 
en houden voor kinderen en ouders. 

 

Dat was het voor nu, de 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: 

 Hamza uit groep 1/2 

Jesper uit groep 5 juf Margo uit groep 7 

Josje uit groep ½  Merve uit groep 6 

Gijs uit groep 8  Jaylen uit groep 1/2 

Juf Lenie 

 

Nieuwe borden 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals jullie wellicht al is opgevallen, zijn er sinds kort nieuwe borden geplaats op de Prins Frederikstraat. Deze borden 
zijn naar aanleiding van parkeeroverlast door de gemeente geplaatst.  
Wij willen jullie op de hoogte brengen van de regelgeving en de consequenties. Het betreft hier een E02 bord, wat 
betekent: Verbod om stil te staan. Dit verbod geldt voor beide kanten van de weg.  
Weet dat wij, vanuit de Politie hier streng op gaan controleren. Bij constatering van een overtreding zal meteen een 
bekeuring worden uitgeschreven en niet worden gewaarschuwd. 
De bekeuring heeft een boetebedrag van  €100,- 
Weet dat het verbod om stil te staan, ook voor fietsers geldt. Hiervoor geldt een boetebedrag van €40,-. Dus indien u op 
de fiets bent en moet wachten, stap dan de stoep op.  
 
Wellicht tot binnenkort! 
Sander en Sem, 
Politie Venlo-Beesel 
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Nieuwe leerlingenraad 

Hier zijn ze dan. De leerlingen die hun klas dit jaar mogen vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 

Jayden en Noa namens de groepen 5, Stas en Suus namens de groepen 6, Wout en Nynke namens de groepen 7 en Luna 

en Marnix namens de groepen 8. Van harte gefeliciteerd allemaal en veel plezier én wijsheid toegewenst. 

 

 

De ouderraad zoekt nieuwe leden! 
Ouders in de ouderraad (OR) organiseren de activiteiten voor de kinderen op school, vaak in samenwerking met enkele 
leerkrachten. Denk hierbij aan wafels bakken met Sintermerte, helpen met de koningsspelen, Carnaval etc. 
Aan het begin van het schooljaar komt de OR tijdens de ledenvergadering bij elkaar om de taken te verdelen. Als ouder 
kun je zelf bepalen bij welke activiteiten je wilt helpen en dus hoeveel tijd je wilt en kunt spenderen. 
Niks moet, alles mag, en meestal is het nog gezellig ook! 
 
Wil jij als ouder meehelpen bij activiteiten op school? 
Ben je benieuwd of de OR iets voor jou is? 
Kom dan op maandag 18 oktober om 20.00u naar school.  
 

 

 

 

 


