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Kalender volgende week: 

Ma 26 november: Sint op school  
Di  27 november: Informatieavond VO  
Wo 28 november:    
Do 29 november:  
Vr 30 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 

Gelukkig heeft de stoomboot toch kunnen aanmeren. Zowel in Zaandijk als in groot Venlo was het even spannend 
of het waterpeil wel hoog genoeg zou zijn. Zeker voor een boot die volgeladen met cadeautjes is. Maandag a.s. 
komt Sinterklaas bij ons op bezoek. We kijken er altijd naar uit; heel gezellig.  

Donderdagmiddag had groep 3 kleutertheater. We hebben genoten van een erg leuke voorstelling van alle 
kinderen van de groepen 3 met als thema “de bieb”. Er werd voorgelezen, toneel gespeeld, gezongen en gedanst; 
kortom een zeer gevarieerd programma. Over een paar maanden nemen de groepen 1 het stokje over. 

Afgelopen woensdag was de algemene informatieavond voor ouders van nieuw aan te melden kinderen. Mocht u 
deze gemist hebben….de aanmelddatum voor voorinschrijving is dinsdag 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.  

De computers zijn afgelopen donderdag ook terug gegaan naar de leasemaatschappij. Langzamerhand raakt het 
achterste lokaal op de bovenverdieping leeg. Zoals ik al eerder meldde willen we daar een “bieb op school” in gaan 
richten. Na het zien van de voorstelling van groep 3 zijn er een heleboel kinderen die hier echt warm voor lopen . 

Komende dinsdag organiseren we een informatieavond over het voortgezet onderwijs. De verschillende scholen 
worden voor het voetlicht gebracht door vertegenwoordigers van die VO-scholen zodat ouders en leerlingen 
beelden krijgen die nodig zijn om in een latere fase een goed overwogen keuze te maken. 

Dit weekend wordt er door mijn zoons ook weer de schoen gezet (maat 42 en 44).  Vorige week schetste ik u een 
beeld van hoe dat er aan toe zou gaan. En ja hoor; er werd gezongen voor Sinterklaas en zelfs gedanst. Ik wou dat 
ik u beelden kon sturen… blijkbaar waren ze wel lief geweest want de volgende morgen waren de schoenen gevuld 
met wat lekkers. 

Dat gun ik u ook! Kijkt u nog even naar de oproep van Sinterklaas hieronder? 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Sinterklaas op school 
Lieve allemaal,  
  
Aanstaande maandag, 26 november, zal ik weer een bezoekje gaan brengen aan Kom.mijn.  
Ik zou het fijn vinden als alle kinderen om 08:15 uur op school zijn in de eigen klas, zodat alle juffen en meneren met de 
kinderen om 08:25 uur op de speelplaats van de bovenbouw klaar zitten. Ik zal rond 08:30 uur met mijn Pieten 
aankomen op Kom.mijn. 
Ik vind het spannend dat ik dit jaar alle groepen 1 t/m 5 mag opwachten in de speelzaal, i.p.v. dat ik alle groepen af ga. 
Bij de groepen 6, 7 en 8 zal ik wel nog even komen binnenvallen aan het einde van de dag.  
  
Samen met mijn Pieten kijk ik er weer naar uit om jullie leuke school te mogen bezoeken, graag zie ik jullie aanstaande 
maandag! 
  
Groetjes,  
Sinterklaas 
 


