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                  Nieuwsflits nummer 7 

 22 oktober 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 1 november:    
Di  2 november:  
Wo  3 november:     Laat je zien! Fietscontrole voor de groepen 7 en 8 
Do 4 november:  Start van de week van de Mediamasters (groepen 7 en 8) 
Vr 5 november:  Sintermerte op school  
     
 
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 

Afgelopen dinsdag zijn de schoolfoto’s gemaakt, zowel portretfoto’s als groepsfoto’s. We kregen complimenten 
over hoe fijn en rustig alles verliep en de fotografen waren zeer te spreken over het gedrag van de kids van 
KOM.MIJN. Na de herfstvakantie verwachten we de resultaten snel in huis te hebben. Ik ben benieuwd of ook de 
leerkrachten allemaal goed zijn blijven plakken   

Gisteren heeft u via Isy een bericht gekregen over de ophaaltijden voor de onderbouwgroepen zoals we die na de 
vakantie weer zullen hanteren.  

Wat we deze week ook gecommuniceerd hebben is de verandering in de organisatie in de bovenbouw nu juf 
Michelle (teamleider bovenbouw) aan haar zwangerschapsverlof begint. Meneer Robert neemt haar taken 
gedurende haar afwezigheid over en meneer Twan, juf Karin en juf Steffie nemen zijn groepstaken over. Heel fijn 
dat dit gelukt is, want een (externe) vervangende leerkracht was ook niet voorhanden. Maar daar heb ik u al eerder 
over geïnformeerd….het lerarentekort. 

Verder in deze nieuwsbrief een dringende oproep van de verkeerswerkgroep voor ouders die verkeersveiligheid 
hoog in het vaandel hebben staan. Met name om het praktisch verkeersexamen in Belfeld te kunnen blijven 
organiseren is ouderhulp van essentieel belang. Anders zullen we hiervoor in de toekomst naar Venlo moeten gaan 
om het examen af te leggen. Meld u aan, zou ik zeggen. 

En dan is het nu vakantie. Welverdiend na al het harde werken door zowel leerlingen als leerkrachten en iedereen 
die bij KOM.MIJN betrokken is. 

 

Blijf gezond allemaal en tot 1 november! 

 

Fijne vakantie en 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: 

Kevin uit groep 8  Daan uit groep 4     

Zenna uit groep 1/2  Isabeau uit groep 5  

Quin uit groep 1/2 Stefano uit groep 1/2    

Noud uit groep 7  Gijs uit groep 1/2 

Ize uit groep 7  Maria uit groep 1/2 

Vincent uit groep 1/2 Vicky uit groep 8 

Bedos uit groep 4  Akasya uit groep 7  
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Oproep verkeerswerkgroep 

 

 

Vindt u dit belangrijk? 
 

Dan is de verkeerswerkgroep misschien iets voor u? 
 

Een paar keer per schooljaar komen we samen in een vergadering om alle klassen van activiteiten te voorzien.  
Om toch alle activiteiten te kunnen voortzetten, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe ouders die de werkgroep komen 
versterken en die onder schooltijd kunnen helpen met de activiteiten. 
Het praktisch verkeersexamen is onze grootste activiteit, echter komen er geen nieuwe ouders bij de werkgroep dan 
kunnen wij dit niet meer zelf organiseren en zal het verkeersexamen in Venlo gaan plaatsvinden. 
Wilt u dat het gewoon in Belfeld wordt georganiseerd?  

 

Geef U dan snel op door een mail te sturen naar: nicole.cox@kerobei.nl! 

 

 

Laat ons er met z'n allen voor zorgen dat de veiligheid van 
onze kinderen voorop staat!!! 

 

  

mailto:nicole.cox@kerobei.nl
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Groep 1/2 A en 1/2 K gaan naar de wasstraat 

De afgelopen weken is er in de groepen 1/2 A en 1/2K hard gewerkt rondom het thema 'Ik in het verkeer'. In de klas is 
een echte autowasstraat ontstaan!  
Afgelopen woensdag en donderdag mochten de kinderen van groep 1/2 A  en groep 1/2 K een bezoek brengen aan de 
autowasstraat van de Belfeldse Garage. De kinderen mochten letterlijk en figuurlijk voelen hoe dat wassen van een auto 
er aan toe gaat. Dankzij Fred weten we nu allemaal hoe de Belfeldse autowasstraat werkt! En na afloop waren alle 
auto's blinkend schoon!  
 
Hieronder een kleine sfeerimpressie van het uitstapje en de themahoek in de klas.  
Nogmaals een dikke dankjewel aan alle papa's, mama's en oma's die mee zijn geweest!  
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Groep 1/2 B mag in een echte vrachtwagen kijken! 

 
In onze groep 1/2 B hebben we in de themahoek met de vrachtwagen gespeeld. 
Ter afsluiting  kwam meneer Janssen met zijn vrachtwagen op de speelplaats. 
Alle kinderen mochten een kijkje nemen in de vrachtwagen en even sturen. 
 

 


