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                  Nieuwsflits nummer 12 

 20 november 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 23 november:   oudergesprekken (facultatief) 
Di  24 november:  oudergesprekken (facultatief) 
Wo  25 november:     Zomerschool (groep 4/5/6 van 13.30 uur tot 16.30 uur 

oudergesprekken (facultatief) 
Do 26 november:  oudergesprekken (facultatief) 
Vr 27 november:  oudergesprekken (facultatief) 
     
 
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 

Sinterklaas is  weer in het land. Toen de pakjes op de praalwagen richting Limburg gingen,  maakte mijn hart een 
klein sprongetje. Het bleek natuurlijk om een misverstand te gaan en de cadeautjes moesten terug naar het 
Pietenhuis, wat natuurlijk wel zo eerlijk is. Wat is er toch een geheimzinnigheid allemaal dit jaar, ik ben erg 
benieuwd hoe het allemaal afloopt. 

In deze coronatijd is er ook in Belfeld geen intocht mogelijk. Toch hebben we kunnen regelen dat de Sint een 
bezoekje brengt aan de kinderen van KOM.MIJN. Natuurlijk wel corona-proof. We denken dat we daar de kinderen 
een heel groot plezier mee zullen doen. Denkt u er ook nog aan dat de kleurplaten van het KOW, die alle kinderen 
van groep 1 t/m 5 hebben gekregen, uiterlijk morgen ingeleverd kunnen worden? 

Komende woensdag is de laatste zomerschool voor de groepen 4,5 en 6. De week erna de laatste voor de groepen 
7 en 8. Heel binnenkort volgt de mogelijkheid tot inschrijving voor de winterschool. Het betreft een uitnodiging 
voor de kinderen van de groepen 6 ,7 en 8 die nog niet hebben deelgenomen aan de zomerschool. 

De incasso van de vrijwillige ouderbijdrage schuiven we op tot na de feestdagen. Ik zal u via ISY op de hoogte 
brengen wanneer die plaats zal vinden. 

Ook dit jaar zijn er stagiaires op KOM.MIJN. De komende weken zullen zij zich via de Nieuwflits voorstellen.  

De eerste proeflessen voor de kinderen van groep 8 zijn inmiddels begonnen. Ze mogen een paar dagen les gaan 
volgen op een school voor Voortgezet Onderwijs. We wensen iedereen veel plezier en hopen dat de keuze voor 
een passende VO school hierdoor een beetje makkelijker wordt. 

Fijn weekend allemaal! 

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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

Mijn naam is Jillian Proctor en ik ben de nieuwe stagiaire in groep 4.   

Ik ben 20 jaar oud. Voordat ik aan de pabo ben 
begonnen heb ik de Havo gedaan op College 
Den Hulster in Venlo.  

Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar op 
Hogeschool de Kempel. Nog steeds heb ik er 
veel plezier in, ondanks alles.  

Zelf woon ik in Venlo bij mijn ouders, samen 
met mijn broer en mijn hond.  

Ik ben met veel plezier begonnen aan dit 
nieuwe en spannende stagejaar in groep 4. 

In mijn eerste jaar op de pabo heb ik al de 
groepen 5,6,7,8 gehad. Ja, dat zijn al behoorlijk 
veel groepen die ik al heb gehad. Elke groep 
waar ik voor de klas heb gestaan heb ik met 
volle plezier gedaan en met super veel enthousiasme. Ook dit jaar sta ik vol plezier voor de klas en barst ik van 
enthousiasme. 

Ik hoop erg veel te leren van de kinderen en hopelijk leren zij ook nog wat van mij. Samen met uw kinderen ga ik er een 
mooi en leerzaam jaar van maken. 

 

Mocht u nog vragen hebben, wees niet bang en stel ze gerust!  

Ik ben elke dinsdag en donderdag te vinden in groep 4 bij juf Angélique.  

 

Tot kijk!  

 


