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Kalender volgende week: 

Ma 16 december:    
Di  17 december: ’s Morgens Venlo on Ice voor de groepen 6 en 7 

’s Middags Venlo on Ice voor de groepen 8 
Wo  18 december:    Kerstmarkt van 17.00 tot 19.00 uur 
Do 19 december: 
Vr 20 december: Kerstontbijt 
   Spellenuurtje voor de groepen 3 (11.00 – 12.00) 
 
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 

De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang. In alle groepen wordt druk geknutseld en we zien de 
leukste creaties ontstaan. We hopen dat het weer net zo druk en gezellig wordt als vorig jaar met een mooie 
opbrengst. De leerlingenraad heeft zich unaniem uitgesproken voor het besteden van de opbrengst van de 
kerstmarkt voor het inrichten van een ontdeklab. 

Juffrouw Nicole is geslaagd voor het Google examen. Onze ICT werkgroep, bestaande uit juffrouw Nicole, meneer 
Robert en juffrouw Lieke, heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de Google Certified Education dat wordt 
afgesloten met een examen. Meneer Robert en juffrouw Lieke leggen dit examen komende februari af. Daarmee 
hebben we 3 experts in huis die het team, ieder op zijn of haar eigen niveau, middels workshops gaan scholen in de 
diverse mogelijkheden van Google zoals we die (gaan) gebruiken. We zijn trots op juffrouw Nicole en wensen 
meneer Robert en juffrouw Lieke heel veel succes, maar zijn er van overtuigd dat hen dit ook gaat lukken. 

Zoals eerder vermeld worden er nieuwe sportactiviteiten aangeboden waarvan de kinderen van Belfeld in de 
basisschoolleeftijd hebben aangegeven dat ze daar interesse in hebben. Hiervoor was vorig jaar een enquête 
uitgezet. Zo hebben de leerlingen al kennis kunnen maken met Freerunning, zijn er clinics geweest van tafeltennis 
en worden er nu weer sportactiviteiten aangeboden. Op maandag 30 december betreft het voor de kinderen van 
groep 3 t/m 8 dynamic tennis, tafeltennis, badminton en zaalvoetbal. In januari kan kunnen de kinderen gaan 
mountainbiken. Hieronder leest u meer hierover. 

Ik wens u allen een fijn weekend toe. Hopelijk blijft het droog. Ik ben wel een beetje klaar met die regen, ik weet 
niet hoe het met u staat? 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Sportactiviteiten Samen winnen Belfeld 

Kerstvakantie: Sneeuwt of vorst? Boeien!  

Kom ballen in de Hamar! 

Maandag 30 december staat de Hamar garant voor een flinke dosis beweging, sportiviteit en gezelligheid. Inwoners uit 
Belfeld hoeven zich niet te vervelen in de kerstvakantie want Samen Winnen Belfeld organiseert in samenwerking met 
BC Good Luck, TTV ’t Belke en VV Belfeldia een sportieve eindejaaractiviteit.  

Het programma bestaat uit een ochtend en middagdeel. In de ochtend worden volwassenen en senioren 55+ 
uitgenodigd voor een kennismaking met Dynamic Tennis, Tafeltennis, Badminton en Walking Football. In de middag 
worden de basisschollieren van basisschool Kom.Mijn Belfeld (groep 3 t/m 8) uitgenodigd voor een sportief en gezellig 
samenzijn. Samen met jouw klasgenoten, vrienden en vriendinnen maak je kennis met dynamic tennis, tafeltennis, 
zaalvoetbal én badminton. 

Doe je mee? Geef je snel op via samenwinnenbelfeld@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd, e-mail en 
telefoonnummer. Geef ook aan of je inschrijft voor het ochtend of middagprogramma.  

 

Op de pedalen…Mountainbike in Belfeld! 

De mountainbikesport wordt steeds populairder. Ook in Belfeld! Dagelijks worden de omliggende natuurgebieden actief 
gebruikt door tientallen fietsers. Samen Winnen Belfeld organiseert in januari 2020 in samenwerking met Cycling Team 
Limburg twee mountainbike clinics in Belfeld. Kinderen kunnen zich inschrijven voor deze clinics. Na afloop worden de 
geïnteresseerden kinderen uitgenodigd voor enkele gratis trainingen op wieleromgeving Herungerberg.  
 
Ben jij tussen de 9 en 13 jaar en wil je een keer op de mountainbike over smalle paden, langs dikke bomen, over ruige 
wortels en door het zand crossen? Meld je dan snel aan voor de mountainbike clinics op zondag 19 en 26 januari in 
Belfeld. Deelname is gratis!  Drie gecertificeerde mountainbiketrainers maken er coole lessen van!  

Heb je geen eigen mountainbike of helm? Geen probleem! Die regelen wij voor je.  

Wanneer: 
Zondag 19 januari van 10.00-12.00 uur 
Zondag 26 januari van 10.00-12.00 uur 
 
Waar: 
Vertrek en terugkomst op sportpark VV Belfeld, Sportlaan 9 te Belfeld. 

Voor wie:  
Kinderen van 9 tot 13 jaar 

Aanmelden: 
Wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk 12 januari een e-mail naar samenwinnenbelfeld@gmail.com. Vermeld in deze mail 
je naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer en of je een eigen mountainbike en/of helm hebt.  

Enkele dagen voor de clinic ontvang je een e-mail met aanvullende informatie. 

See you there and let’s move!  
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