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Kalender volgende week: 

Ma : 7 januari :  
Di : 8 januari : 
Wo: 9 januari:   
Do: 10 januari:   
Vr:  11 januari:   
     
 
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 was het gezellig de afgelopen dagen op school. Woensdagmorgen gingen de groepen 6, 7 en 8 schaatsen in 
Venlo, wat ieder jaar weer erg in de smaak valt. ‘s Avonds hebben we met z’n allen genoten van een heel gezellige 
kerstmarkt. Het was lekker druk en we hebben kunnen genieten van heerlijke wafels en Syrische en Turkse 
lekkernijen. De moeders die hiervoor gezorgd hebben worden bijna allemaal begeleid door mensen uit Belfeld in 
hun taalontwikkeling. Ouders van onze school en ex-collega’s zijn taalmaatje voor deze nieuwe inwoners. Vol trots 
hebben ze hun eigengemaakte baksels verkocht. De wafels waren zo enorm in trek dat we, ondanks vóórbakken in 
de morgen en “live” bakken tijdens de markt, voortijdig uitverkocht waren. Dank ook aan Beej Suus en Karel Smits 
voor het maken van prachtige kerststukjes die we mochten verkopen en de Jumbo die de chocomel sponsorde. En 
niet in de laatste plaats, dank aan jullie, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die zo gul gedoneerd hebben door de 
werkjes die jullie kinderen gemaakt hebben, te kopen. De kinderen hebben enorm hun best gedaan en ook nieuwe 
talenten bij zichzelf ontdekt. De opbrengst van de kerstmarkt is € 1610,00,  een super bedrag. Dank jullie wel!! 

Vanmorgen hebben we een lange periode afgesloten met een heerlijk kerstontbijt in gezellige kerstsfeer. Geweldig 
om te zien hoe creatief er van alles klaar gemaakt wordt en hoe de kinderen staan te glunderen als hun gerechtje 
wordt gekozen en gewaardeerd. Alleen al die snoetjes zijn goud waard. 

Dan gaan we nu heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. Iedereen, zowel kinderen als leerkrachten, lijken 
daar ook echt aan toe te zijn. We wensen iedereen dan ook een gezellige tijd toe met iedereen die jullie dierbaar is. 

Fijne feestdagen en alvast een gelukkig en gezond 2019.                                        

Tot volgend jaar!! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

 

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Kampioenen op KOM.MIJN 
En ineens stonden er een aantal leerlingen trots te glimmen met hun medaille en clubshirt. De meiden van Holyoke N4 
waren namelijk kampioen geworden. Dat moet op de foto en in de Nieuwsflits. 

Dus: van harte gefeliciteerd Noëlle, Laudy, Eef, Nova, Janske en Fayenna 

 

Staan er even later een paar jongens in mijn deuropening……dat zij op 2 december óók kampioen waren geworden en 
dus wilde vragen of zij ook op de foto mochten… Tè grappig!! 

Natuurlijk jongens. Kampioen van Belfeldia D1 (of was het toch de D2 heren?) 

Van harte proficiat Noah, Mats, Sem, Jort, Milan en Noah.   
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Winnaars kerstfiguren kerstmarkt 

 
 
Sylvan uit groep 2A, Sophie uit groep 4F, Meike uit groep 4G en Xavi en Lily uit groep 5E en 8P zijn de trotse winnaars 
geworden van de kerstfiguren die door juffrouw Marie-Jeanne gemaakt waren.  
 

Sfeerimpressie kerstmarkt, kerstontbijt en Venlo on Ice  
 

       

 

             

 

 

 

 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  4 

                   

             

 

     

 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  5 

 

 


