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Prins Frederikstraat 67a
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077 4758049
www.kommijn.kerobei.nl
Klik hier voor e-mailadressen
van leerkrachten.

Kalender volgende week:
Ma

14 december:

Di
Wo
Do
Vr

15 december:
16 december:
17 december:
18 december:

Start actie Voedselbank
Digitale kerstmarkt
Digitale kerstmarkt en actie voedselbank
Digitale kerstmarkt en actie voedselbank
Digitale kerstmarkt en actie voedselbank
Kerstontbijt, digitale kerstmarkt en actie voedselbank
Vanaf 12.15 uur Kerstvakantie

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Een week of 2 geleden informeerde ik u over de bijdrage die we willen leveren aan de actie van de voedselbank van
de gemeente Venlo. Komende maandag starten we hiermee. We vragen ieder kind één houdbaar product mee te
geven uit de lijst die u hieronder terug kunt vinden. Meerdere producten meegeven mag natuurlijk ook. In de loop
van komende week zullen we via Isy foto’s van de groeiende stapel. Vanuit de voedselbank kregen we de vraag om
aub geen koek of snoep in te zamelen. Ze willen graag zo gezond mogelijke pakketten mee kunnen geven.
Maandag gaat er een speciale kerstwebsite van KOM.MIJN de lucht in. Op deze site ziet u per unit de kerstknutsels
tentoongespreid die we graag aan u willen verkopen. Daarnaast zijn er ook weer kerstkadootjes door een paar
leerkrachten gemaakt die te koop aangeboden worden. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank, een
deel komt ten goede aan de kinderen van KOM.MIJN. Waarom een aparte website? Zo krijgt u een beeld van de
creativiteit binnen heel KOM.MIJN en is het voor opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden ook heel makkelijk
alles te bekijken. Maandag a.s volgt een bericht op Isy met daarin de link naar de website. Deze link wordt ook via
de schoolwebsite gepubliceerd. Zegt het voort…
We kregen het verzoek vanuit het kerkbestuur om u op de hoogte te brengen van de maatregelen die genomen zijn
rondom de kerstviering. Hieronder leest u wat die maatregelen zijn.
Tot slot een oproep om van Belfeld een echt kerstdorp te maken. De kinderen hebben deze flyer afgelopen
woensdag ook al mee naar huis gekregen.
We gaan de laatste week in voor de kerstvakantie en hopen er een heel gezellige week van te maken.

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop

Afzender: info@kommijn.kerobei.nl
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Lisa Vogel stelt zich voor ….

Hallo, mijn naam is Lisa Vogel, ik ben 17 jaar oud en woon samen met mijn moeder
in Tegelen. Hier heb ik ook op de basisschool gezeten (de Passepartout). Vanaf
kleins af aan zeg ik al dat ik juffrouw wil worden en nadat ik de Havo heb afgerond
op College Den Hulster in Venlo ben ik dit jaar dan ook begonnen aan de Pabo op
hogeschool de Kempel, met als doel een leuke juf te worden! Ik begin met
stage lopen in groep 3C bij juf Naomie. Hier heb ik heel veel zin in, maar ik vind het
natuurlijk ook wel spannend aangezien dit mijn eerste echte stage is. Hierom zal ik
beginnen met observeren, en kijken hoe het er allemaal precies aan toe gaat. Ook
zal ik over een tijdje een aantal lesjes gaan geven. Ik hoop dat ik met de kindjes van
groep 3C een leuke tijd ga meemaken en er zelf ook veel van kan leren!
Ik zal de eerste helft van het schooljaar op dinsdag en donderdag stage lopen in groep 3C.

Afzender: info@kommijn.kerobei.nl
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Kerstmis 2020
Covid-19 heeft dit jaar veel invloed op festiviteiten omrent het feest van het jaar en zorgt ervoor dat we ook de
feestdagen net iets anders moeten gaan organiseren en vieren als dat gewend zijn.
Dat is ook helaas het geval bij de bekende kerkdiensten rondom deze feestdagen. Graag brengen we u op de hoogte van
de mogelijkheden m.b.t. de vieringen op 24-25-26 december.
In Belfeld zal dit jaar GEEN speciale kinderviering zijn helaas. Wel wordt er een kinderspel uitgevoerd in de St. Urbanus
Kerk in Belfeld.
Dit kinderspel wordt digitaal uitgezonden om 16:00 uur en is voor iedereen te zien via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1693-Sint-Martinuskerk-Tegelen
De vieringen in de st. Urbanuskerk in Belfeld zijn;
24 december

17.00uur eerste nachtmis ( let op geen kinderviering! )
21.00uur tweede nachtmis

25 december

geen heilige mis in Belfeld wel in Tegelen in de St. Martinuskerk
Om 10.00u en om 11.30u

26 december

10.00uur eerste heilige mis en

11.30uur tweede heilige mis.

Wanneer u graag met Uw gezin een viering wil bijwonen is het noodzakelijk dat u van te voren
een plek reserveert. Ook de kerk is gebonden aan een maximum aantal bezoekers en wil graag
niemand aan de deur teleurstellen. Ook verzoeken wij U vriendelijk om een mondmasker te
dragen. Kinderen tot 12 jaar hoeven dat niet.
Reserveren kan vanaf maandag 16 december t/m vrijdag 20 december
Tel: 06 - 576 807 16
(ma. t/m vr. tussen 10 - 12 uur EN tussen 18:30- 20:00 uur)
Verder is er de mogelijkheid om met Uw kinderen de kerststal te komen bezoeken op zowel
eerste kerstdag én tweede kerstdag van 14.00u-17.00uur in de St. Urbanuskerk.

Wij wensen U fijne feestdagen toe.

Namens het kerkbestuur,
Kim Schouwenberg

Afzender: info@kommijn.kerobei.nl
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Producten inzameling voedselbank
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