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Kalender volgende week: 

Ma 4 november:  19.30 – 21.00  Ouderavond VO voor de groepen 7 en 8  
Di  5 november: Groep 1A en 1K naar bakker Ewals 
Wo  6 november:    Stakingsdag; school is dicht 
Do 7 november: 
Vr 8 november: Sintermerte op school; optocht vanaf 11.45 
     
 
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 
De wintertijd is ingegaan wat betekende dat we nog een uurtje extra konden slapen. En dat uurtje konden we best 
gebruiken. We hebben namelijk een aantal studiemomenten achter de rug die ons zowel veel energie opgeleverd 
hebben alsook gekost. Even uitleggen. Op 23 oktober hebben we ’s ochtends bij elkaar gezeten rondom 
wetenschap en technologie en wat daarvoor allemaal beschikbaar is voor het onderwijs. We hebben een heel 
aantal mogelijkheden gezien, gehoord en verkend. In de middag was er stichtingsbreed een middag in het kader 
van de wereldwijd georganiseerde Google Discovery Day. Ook daar hebben we als team op individueel niveau 2 
workshopsrondes gevolgd rondom mogelijkheden en nieuwigheden van en met Google. Afgelopen woensdag stond 
onze studiemiddag in het teken van goed rekenonderwijs voor groep 1 t/m 8. Heel interessant, verfrissend en heel 
leerzaam maar ook heel intensief. 

Komende woensdag gaat de school dicht in het kader van de landelijke staking. U hebt hierover een mail 
ontvangen. Het merendeel van de leerkrachten die op woensdag werken staakt en leveren daar een dag salaris 
voor in. We ondervinden steeds sterker de effecten van het lerarentekort. Nu hebben we een acuut probleem bij 
één leerkracht die ziek is, maar we houden ons hart vast voor een eventuele griepgolf…..In de vorige nieuwsbrief 
heb ik u verteld dat we voor het eerst een groep thuis hebben moeten laten omdat er echt niemand meer te 
vinden was. Ik ben erover gebeld door L1 en heb een toelichting hierop gegeven. We begrijpen dat we u als ouders 
ook in een lastige situatie brengen en hopen eigenlijk dat u hier heel boos van wordt en deze boosheid richt naar 
de regering nu er geen extra geld uitgetrokken wordt om dit steeds groter wordende probleem aan te pakken. 
Wellicht heeft u afgelopen zondag “Lubach op zondag gezien”? Feitelijk zegt de regering tegen u als ouder: uw kind 
is geen topprioriteit. We vinden het niet belangrijk om te investeren in goed onderwijs en daarmee een goede basis 
voor de toekomst van uw kind.  

Ik wens u toch een fijn weekend. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Activiteitenkalender bibliotheek Venlo voor november 

Woensdag 6 november, 14:00-17:00 uur 
Presentatie en expositie van het project Verbinding tussen jongeren en de Bibliotheek (In samenwerking met Cubiss, 
Hogeschool ZUYD, MAMDT (Maastricht Academy for Media Design & Technology) 
Begin dit schooljaar is er gestart met een innovatief project om jongeren (weer) aan het lezen te krijgen. In een 
modern jasje, dat wel. We leven immers in een digitaal tijdperk, met een nieuwe wereld aan mogelijkheden. 
Vanmiddag worden de gaafste ideeën gepresenteerd. Komt dat zien! 
GRATIS 
Aanmelden is niet nodig 
 
Woensdag 13 november, 14:30 – +/- 17:00 uur 
Ranja met … slakken!  In samenwerking met Escargotkwekerij Slaque en Filmtheater de Nieuwe Scene (8+)   
Slijmerige planteneters? Eigenlijk zijn deze glibbervriendjes juist heel belangrijk voor ons allemaal. Wist je dat de 
huisjes van slakken gemaakt zijn van enorm stevig materiaal en dat slakkenslijm zo sterk is dat je er wonden mee kunt 
hechten? Wil je er alles van weten, er van dichtbij naar kijken en er nog een interessante animatiefilm over zien ook? 
Dan moet je erbij zijn.  
GRATIS 
Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
 
Woensdag 20 november, 15:00 – 15:45 uur 
Tôffe Tielke en het Sinterklaasmysterie (2-7 jaar) 
De Sint is nog maar net in het land, maar stuit in Venlo al op een mysterie. Dat klinkt spannend … De hoogste tijd voor 
ons favoriete Venlose vriendinnetje Tôffe Tielke om op Sinter-avontuur te gaan in de Stadsbibliotheek. Zorg dat je erbij 
bent! 
GRATIS 
Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
 
Woensdag 27 november 
De Sint op bezoek! (2-7 jaar)  
Hoogste tijd voor Hoog Bezoek! Jawel, de Sint en zijn pieterbazen staan te trappelen om de Stadsbibliotheek en de 
bieb in Tegelen binnen te stappen. Kom jij ze welkom heten tussen de boeken, liedjes zingen en een handje schudden? 
Meld je dan snel aan voor één van deze twee locaties. 
GRATIS 
Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
De Bibliotheek in Tegelen: 14.00-14.45 uur  
De Stadsbibliotheek in Venlo: 15.30-16.30 uur  
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Even voorstellen 
Hallo, ik ben Anouk van Eijk, 17 jaar oud. Ik ben eerstejaars HBO Sportkunde en kom dit schooljaar stagelopen op de 
Kom.mijn. Ik woon in Belfeld en heb van mijn 4e tot 12e zelf op Kom.mijn gezeten. Ik ben dus weer terug op mijn oude 
basisschool. Ik kijk er naar uit om samen met mijn klasgenoot, Marco, onder andere pauzeactiviteiten te organiseren 
en te begeleiden. Verder gaan wij activiteiten organiseren om bewegend te leren.  

Ik studeer sportkunde in Eindhoven en ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik veel van sport houd en ik hier later 
graag mijn beroep van wil maken. Het is een opleiding waar je veel verschillende richtingen mee op kan. Ik kan dus nog 
veel kanten op binnen de sportwereld. Mijn grote hobby en passie is volleybal. Ik doe dit als ongeveer 10 jaar. Als ik 
niet in het veld sta ben ik er op een andere manier wel mee bezig. Ik hoop dan ook om in de toekomst op een nog 
hoger niveau te kunnen gaan spelen. Als ik niet aan het volleyballen ben vind ik het ook leuk om films te kijken en om 
op vakantie te gaan.  
 
Ik kijk uit om stage te gaan lopen, 
Anouk van Eijk 
 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Marco Derks en ik ben 20 jaar oud. Ik ben geboren in Purmerend, maar woon nu al bijna 18 

jaar in Venlo.  

Mijn hobby’s zijn voetbal kijken (Ajax supporter) en samen met mijn vrienden leuke dingen doen in het weekend. Door 
de weeks ben ik buiten schooltijd heel actief met sporten en ga dan ook graag fitnessen. In het verleden heb ik altijd 
gevoetbald (tot mijn 18e) en daarnaast heb ik ook aan kickboksen gedaan.  

Op zaterdag breng ik de pakketten rond voor PostNL. Dit vind ik dan ook erg leuk om te doen, omdat je veel vrijheid 
hebt en de tijd lekker snel voorbij gaat. 

Dit schooljaar ben ik dus begonnen aan mijn nieuwe opleiding Sportkunde op de Fontys in Eindhoven. Hiervoor heb ik 
de havo gedaan op het Blariacumcollege in Blerick. Vervolgens heb ik gekozen voor twee tussenjaren en in die tijd heb 
ik ook full time gewerkt. Na twee jaar werken ben ik dus weer volop gemotiveerd om te studeren. Verder kijk ik er ook 
naar uit om mijzelf op stage te kunnen ontwikkelen en dat ik iets mag bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Ik 
hoop dus op een leerzame, maar vooral leuke en gezellige stage!  
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