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Kalender volgende week: 

Ma   9 december:  groep 1 t/m 4 mag 1 kadootje mee naar school brengen  
Di  10 december: kerstknutselen groep 3 en 4 
Wo  11 december:     
Do 12 december: kerstknutselen groep 3 en 4 
Vr 13 december:  
     
 
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 

Wat hebben we een leuke surprises gezien in de groepen 5 t/m 8! Wat een creativiteit zit er bij iedereen. Deze 
groepen kregen bovendien van de Sint een aantal cadeaus om samen mee aan de slag te gaan op het gebied van 
wetenschap en technologie. Hieronder een paar foto’s van het uitpakken donderdagmorgen in de speelzaal. Nu is 
de Sint is weer op de weg terug naar Spanje. Zijn nieuwe paard Ozosnel heeft de vuurdoop prima doorstaan en kan 
met een heleboel zelfvertrouwen volgend jaar echt gaan genieten van alle blije kindersnoetjes. Want die waren er 
volop afgelopen maandag hier op school. We waren blij om te horen dat de pepernoten die de kinderen van groep 
1 gebakken hebben misschien wel de allerlekkerste waren die Sinterklaas ooit gegeten heeft en ook het bakboek 
dat de kinderen van groep 3 gemaakt hebben bevat erg lekkere recepten waar Sinterklaas heel erg blij mee was, nu 
het bakboek van piet Bo in het water was gevallen.  

Op school staan de komende 2 weken in het teken van kerst. De ene Goedheiligman is het land nog niet uit of de 
volgende dient zich al weer aan. Steeds een beetje raar moment vind ik zelf altijd en zeker dit jaar. 
Donderdagavond pakjesavond, vrijdag is vrij en maandag staat de kerstboom in de klas. Maar het is zoals het is. 
Woensdag hadden we weer vergadering met de leerlingenraad. Deze keer moest er een beslissing genomen 
worden over het geld dat vanuit het bestuur voor onze school ter beschikking kwam vanuit de stakingsdag van april 
en de opbrengst van de kerstmarkt. De kinderen hebben unaniem gekozen voor het opzetten en inrichten van een 
ontdeklab.   

Laat de kerstboom nu maar komen!! Ook gezellig. Zeker met de kerstmarkt en het kerstontbijt in het vooruitzicht.  

Hieronder ook weer de aankondiging van de lichtjeswandeling, die net als ieder jaar weer georganiseerd wordt. 
Start bij de brasserie van de Maasduinen, gratis en voor jong en oud. 

Hartelijke groeten en een fijn weekend. 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Kadootjes uitpakken voor de groepen 5 t/m 8 
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Kerst-lichtjeswandeling zaterdag 21 december a.s.  

 

 

Vertrek vanaf Brasserie Droomparken Maasduinen tussen 17:00-18:30.  

Deelname is helemaal GRATIS voor kinderen én volwassenen.  

Vertrek met je eigen groep of samen en wandel de mooie route door Maalbeek van circa 3 kilometer, zeker voor 
kinderen goed te doen! Route gemarkeerd met lichtjes, er is muzikale opluistering, levende kerstfiguren, dieren en 
tussentijdse stop in “de Herberg” waar tegen een heel betaalbare prijs iets gedronken en gegeten kan worden.  

Organisatie: Stichting Recreatief Belfeld, samen met Toneelvereniging Sjabloon, Scouting Belfeld, Ringfield Vocal Group. 
En diverse helpende handjes.  

Trek je warm aan als het koud is, trek als het modderig is je laarzen of wandelschoenen aan.  

Bij erg slecht weer kan het afgelast worden, kijk https://www.belfeld.nu/  

WE ZIEN JULLIE DOLGRAAG ZATERDAG 21 DECEMBER AS! 
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