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                  Nieuwsflits nummer 13 

 30 november 2018 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 3 december:    
Di   4 december: Groepen 1; ’s middags pepernoten bakken 
Wo  5 december: Pakjesavond 
Do 6 december: Vrije dag  
Vr 7 december: Studiedag; alle kinderen vrij  
     
 
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 

Nog maar 5 nachtjes slapen…..spannend voor veel kinderen. Rond deze tijd merken we dat kinderen erg moe 
beginnen te raken. Alle spanning die deze tijd van het jaar met zich meebrengt in combinatie met de inzet op 
school (en heel zeker in groep 3 rondom het leesproces) zorgt er voor dat kinderen klagen over moe zijn. We zien 
dan ook regelmatig witte snoetjes in de klas zitten. Nog 3 weken en dan is alle spanning voorbij en kunnen ze 
genieten van een welverdiende vakantie. 

Afgelopen dinsdag was er een voorlichtingsavond voor de kinderen en ouders van de groepen 7 en 8. 
Vertegenwoordigers van diverse omliggende scholen kwamen vertellen over de keuzemogelijkheden. Hieronder 
kunt u daar iets meer over lezen. 

Ook is er weer nieuws uit de MR. Bart maakt van elke vergadering een beknopt verslag om met jullie te delen wat 
er zoal besproken wordt. Zo blijven jullie ook een beetje op de hoogte van beleidsmatige zaken. In januari ontvangt 
u ook weer een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek. Elke paar jaar vragen wij aan ouders, medewerkers 
en leerlingen van groep 6, 7 en 8 naar hun mening over de school. We zijn hier altijd erg benieuwd naar aangezien 
we er hard aan werken om het onderwijs te verbeteren en we graag willen horen of dat ook gezien en ervaren 
wordt. We hopen dan ook op een grote respons. 

Verder ook nog een aankondiging zoals elk jaar over de verlichte kerstwandeling. Dit jaar zal die plaatsvinden op 14 
december. Meer informatie volgt verderop. 

En heeft u 19 december al in de agenda gezet? Tussen 17.00 en 19.00 uur organiseren we een gezellige kerstmarkt 
op school. Komt u ook? 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Informatieavond voortgezet onderwijs 
 

 

Afgelopen dinsdag stond de ouderavond rondom het Voortgezet Onderwijs op het programma. Tijdens deze avond 
hebben het OGVO (College Den Hulster, Valuascollege en Blariacumcollege), Broekhin en Niekée/Agora een presentatie 
gegeven aan ouders en kinderen uit de groepen 7 en 8. We waren erg blij met de grote opkomst en ook de scholen die 
een presentatie hebben verzorgd vonden het fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren. We hopen dat zowel ouders als 
kinderen een nog beter beeld hebben gekregen van deze verschillende scholen, zodat jullie nu nog beter voorbereid zijn 
richting het Voortgezet onderwijs. 

 

Nieuws uit de MR 
MR donderdag 22 november 2018 

Ja jullie lezen het goed. Dit keer niet op dinsdag maar op donderdag waren we dit keer bij elkaar met een mooie 
agenda. 

Na wat puntjes uit de notulen besproken te hebben van de vorige keer. Hebben we nog even gesproken over de 
verkeersveiligheid. Hoe kunnen we dit beter oppakken. Er zijn wat ideeën en Joop zal dit verder oppakken. Hierna zijn 
we gestart met de agendapunten voor vanavond. 

De 90-dagen-plannen voor de komende tijd zijn gevuld met de onderwerpen: Ict, Rapport, Rekenmethode en de Visie. 

Ict hebben we allemaal denk ik thuis al veel over gehoord. Er zijn Chromebooks op school en ze werken erg goed. 
Leerlingen kunnen er goed mee werken en de docenten kunnen altijd meekijken. Iedereen is happy! 

Een ander 90-dagen-plan is het nieuwe rapport. Maar voor dit jaar zal hier nog niets in veranderen.  

De nieuwe rekenmethode van Pluspunt zijn groep 3 en 4 druk mee. Samen met de ontwikkelaars van deze methode zijn 
ze aan het kijken wat er beter kan. Hopelijk komen ze met goede tips om het programma beter te maken. 

Dan kort nog over de Visie van Kom.mijn. Hier is nog veel werk aan om dit juist op te pakken en uit te werken. Dus 90 
dagen zal nog te snel zijn. 

Ook Kerobei heeft een visie. Hier is een mooie prent voor gemaakt. Ook deze zal verder met het team besproken gaan 
worden. 

Er is weer een Panelgesprek geweest. De opkomst was niet heel groot, maar diegene die er waren hebben goed 
deelgenomen aan het gesprek omtrent leerlingenzorg. Diverse zaken zijn aan bod gekomen omtrent de zorg voor 
leerlingen. 
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Tot zover het verslag van deze vergadering. De volgende is alweer in het nieuwe jaar. Dus bij deze alvast fijne 
feestdagen en tot in 2019! 

Namens de MR, 

Bart Bongaerts 
 

Kerstwandeling 

Verlichte kerstwandeling zaterdag 15 december vanaf Droomparken Maasduinen 

Geweldig leuk voor ouders en kinderen !  

Stichting Recreatief Belfeld houdt zaterdag 15 december weer haar zesde sfeervolle kerstwandeling. De afgelopen jaren 
kende dit een groeiend succes. De stichting doet dit alles zeker niet alleen. Samen met Brasserie Maasduinen, 
Toneelvereniging Sjabloon, Scouting Belfeld, Ringfield Vocal Group, en vele losse vrijwilligers, maken we dit evenement 
weer feestelijk.  

Het vertrek is vanaf Brasserie Maasduinen tussen 17 uur en 18:30 uur, je kunt in je eigen groepje starten wanneer je 
maar wilt. Samen lopen met een ander groepje of gezin mag natuurlijk ook! De route is ongeveer 3 kilometer door het 
mooie gebied Malbeck, deze is ook voor de kinderen goed te lopen. Sfeervol met licht, dieren en levende figuren uit het 
kerstverhaal en muziek. Tussendoor is er een stop bij een Herberg (Ezelboerderij ’t Jaegershoes). Kleine lichtjes 
markeren de gehele route.  

Ook bij aankomst terug op het park, is er gezorgd voor de gezellige kerstsfeer. Voor een vriendelijk prijsje kan er ook 
wat gedronken en gegeten worden, zowel bij het begin- en eindpunt als ook onderweg bij de Herberg.  

Als het extreem slecht weer is gaat de wandeling zelf niet door. Hou de website Belfeld.nu en de Facebookpagina van 
Stichting Recreatief Belfeld in de gaten als er slecht weer voorspeld wordt. Bij modderige paden, raden we je aan om 
geschikt schoeisel of laarzen mee te nemen. Vergeet ook je warme winterkleding en je zaklantaarn niet. 

Graag willen wij jou – uiteraard samen met ouder(s) of begeleiders(s) begroeten op zaterdag 15 december. 
De deelname is gratis.  
 

    

    

Tot 15 december!  

 


