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                  Nieuwsflits nummer 10 

 9 november 2018 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  12 november:   
Di  13 november:    
Wo  14 november: Verlichtingsactie “Laat je zien”; groepen 7 en 8 brengen hun fiets mee naar school  
Do 15 november:   
Vr 16 november:  
     
 
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 

Sintermertes veugelke, haet ein roeëd , wit keugelke…. Wat was het een prachtige voorstelling vanmorgen door 
onze kinderen. En ook mooi om te zien dat er zoveel ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zijn komen 
kijken. In een lekker herfstzonnetje hebben we echt genoten van het mooie verhaal over Sint Maarten. Ook 
Sintermerte zelf was aanwezig. Hij was al wat eerder op school en is in alle groepen 1 t/m 4 geweest om kinderen 
de kans te geven hem eens goed van dichtbij te kunnen bekijken en vragen te stellen. Vanavond zien ze hem dan 
nogmaals. De OR had heerlijke wafels gebakken waar alle kinderen van hebben gesmuld. 

 

Ook hebben we vandaag de nieuwe Chromebooks ontvangen. Vanaf maandag kunnen de kinderen kennis gaan 
maken met de nieuwe apparaten. Ook gaan ze leren om “in de Cloud” te werken. Spannend, maar wel een hele 
leuke uitdaging en een goede voorbereiding op de toekomst.  

De kinderen van groep 7N zijn vanmorgen bij de WML geweest voor een rondleiding. Ze hebben daar veel nieuwe 
dingen geleerd over drinkwater. Op 13 december vindt er in Belfeld een grote wateroefening plaats en deze groep 
heeft daar al uitleg over gekregen, de bofkonten.Over twee weken mag groep 7Q ook naar de WML toe en zal de 
coole WML-bus opnieuw voor onze school staan te wachten. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Kerstmarkt 
 

HO, HO, HO!!! 

Het lijkt nog ver weg, maar we willen u alvast wijzen op het feit dat op woensdag 19 december een kerstmarkt 

op school georganiseerd wordt. Hier zullen diverse knutselwerkjes, gemaakt door leerlingen, verkocht worden. 

Alle (groot)ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar de nieuwe 

schoolshirts. 

De kerstmarkt zal om 17.00 uur starten en om 19.00 uur eindigen. Ook is het mogelijk om een hapje te 

eten.  Verdere informatie volgt later! 

Daarnaast zijn we op zoek naar enkele mensen. Tijdens de kerstmarkt willen we activiteiten organiseren, waar 

wellicht ouders kunnen helpen. Waar kun je dan aan denken? 

● mensen die netjes nagels kunnen lakken bij anderen 

● mensen die leuk kunnen schminken 

Tevens zijn we op zoek naar kerstversiering/werkende kerstverlichting die niet meer gebruikt wordt. 

Wanneer u ons bij een van bovenstaande puntjes kunt helpen, kunt u contact opnemen met 

lieke.lormans@kerobei.nl of vivian.engels@kerobei.nl. De kerstversiering/kerstverlichting kunt u afgeven bij 

groep 2A (Vivian) of 8O (Lieke). 

 

Alvast een vrolijke kerstgroet, 

De kerstcommissie 
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Schoolgruiten 
 

 


