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                  Nieuwsflits nummer 11 

 8 november 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Deze week vinden er facultatief oudergesprekken plaats 
 
Ma 11 november:    
Di  12 november: Groep 2I naar de bakker (’s morgens) 
Wo  13 november:     
Do 14 november: 
Vr 15 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 

Afgelopen maandag hadden we een druk bezette avond. Allereerst werden de nieuwe mediatoren gehuldigd. De 
afgelopen weken hebben zij training gehad in het mediëren bij kleine meningsverschillen en conflicten. Dit 
trainingstraject werd afgesloten met een heus examen dat zowel schriftelijk als praktisch getoetst werd. Iedereen 
slaagde met vlag en wimpel. Hieronder ziet u enkele foto’s hiervan. Daarna was het de beurt aan de scholen voor 
voortgezet onderwijs om zich te presenteren aan de kinderen en hun ouders van onze groepen 7 en 8. Van 
meerdere scholen kregen we terug dat ze blij verrast waren door de hoge opkomt, maar vooral door de openheid 
van onze kinderen in het stellen van voor hen belangrijke vragen. Een mooi compliment dacht ik zo. 

Afgelopen woensdag was de school dicht. U heeft van mij bericht hierover gehad voorzien van uitleg. Ik vond het 
hartverwarmend om de reacties van ouders te lezen die ons lieten weten hoezeer zij onze leerkrachten steunen in 
de strijd om een eerlijker salaris te krijgen en vooral nieuwe collega’s opgeleid willen zien worden om het 
lerarentekort op te lossen. Bedankt daarvoor. 

Vanmorgen heeft Sintermerte een bezoek gebracht aan verschillende onderbouwgroepen van KOM.MIJN. De 
kinderen mochten vragen stellen en konden hem van heel dichtbij bewonderen. Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 
in optocht naar de speelplaats om naar het toneelspel te gaan kijken, dat in een heerlijk zonnetje door vele ouders 
en grootouders bezocht werd. De ouderraad voorzag iedereen van overheerlijke wafels en alles bij elkaar zorgde 
dat voor een leuke en gezellige morgen op KOM.MIJN. Ook hiervan zijn enkele foto’s opgenomen. 

Vanavond de grote optocht in het dorp waar iedereen zijn eigen geknutselde lampion vol trots kan laten zien. En 
deze keer met het lampje aan. Dat maakt alles toch net even iets sfeervoller. 

Tot slot nog een flyer van de tafeltennisvereniging. Zoals aangekondigd zullen een aantal binnensportverenigingen 
clinics organiseren voor de kinderen van KOM.MIJN. ’t Belke is er een van en heeft inmiddels een aantal lessen 
verzorgd. Wordt vervolgd. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Mediatoren 

Maar liefst 28 leerlingen hebben dit jaar de opleiding tot mediator gevolgd. 

Dat is nog niet altijd gemakkelijk; je moet rollenspellen doen, theorie leren en ook best wat vertellen over jezelf. 

En dan het examen! Samen met je maatje een ruzie oplossen terwijl meneer Roeland en juf Inge toekijken. Heel 
spannend allemaal. 

Maar, alle mediatoren zijn geslaagd! en hoe!! Het is ieder jaar weer mooi om te zien hoe tweetallen op elkaar 
ingespeeld raken, wat kinderen zelf bedenken en kunnen en hoe graag ze allemaal willen dat KOM.MIJN een veilige, 
prettige school is. 

Wij feliciteren alle mediatoren van harte met hun behaalde diploma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintermerte 

 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  3 

      

 

Belfeld sportdorp; clinic tafeltennissen 
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