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Kalender volgende week: 

Ma   6 januari:    
Di    7 januari:  
Wo    8 januari:     
Do   9 januari: 
Vr 10 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 hebben we een gezellige kerstmarkt gehad! Heel druk bezocht door heel veel papa’s en mama’s en ook opa’s 
en oma’s die samen met de kinderen de eigen gemaakte kerstknutsels kwamen kopen. In de  speelzaal waren 
heerlijke hapjes te koop. Ondanks het feit dat de ouders van de OR het dubbele aantal wafels hadden gebakken, 
waren die binnen een uur uitverkocht, net als de hapjes uit andere landen. Ze waren natuurlijk ook wel heel erg 

lekker. Maar wat heeft dat allemaal opgeleverd, hoor ik u denken? Nou, hou u vast…… € 1970,00. 

 Ik had al aangegeven dat de leerlingenraad de MR geadviseerd had om het stakingsgeld uit te geven aan een 
ontdeklab. De MR heeft dit advies overgenomen. Samen met deze geweldige opbrengst gaat dat vast en zeker 
lukken. Namens alle kinderen van KOM.MIJN; heel hartelijk bedankt voor ieders bijdrage. Werkelijk FANTASTISCH! 

Vanmorgen nog een heel feestelijk, lekker en vooral reuzegezellig ontbijt gehad en nu kunnen we gaan genieten 
van een welverdiende vakantie. Na de vakantie, volgend jaar (wat klinkt dat nog ver weg hè?) beginnen we weer 
met hoofdluiscontrole. Zorgt u er voor dat u de haren van tevoren weer even zelf controleert? Goed doorkammen 
is het advies van de GGD. Houdt u ook rekening met het kapsel? Graag zonder gel en bij lang haar in een losse 
staart. 

Britt was naar Oostenrijk geweest om het Vredeslicht op te gaan halen. Hieronder leest u een verslag van haar reis. 
En de winnaars zijn bekend van de kerstfiguren waarvoor je een gokje kon wagen. 

Nou, ik hoop dat iedereen gezellige kerstdagen heeft, een gezellig uiteinde en een super begin van het nieuwe jaar. 

Ik hoop iedereen weer uitgerust, fris en fruitig en vol goede zin terug te zien op maandag 6 januari. 

Tot 2020!! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Het vredeslicht 

Misschien hebben jullie ons de afgelopen week met een kaars zien lopen of hebben jullie gehoord over de kaarsjes die 
iedere morgen in alle klassen aangestoken worden. Dit is het vredeslicht!  

Een klein vlammetje waarmee wij graag willen vragen om na te denken over vrede. Vrede ontstaat niet ineens, maar 
begint net als een vlammetje heel klein. Gewoon door minder ruzie te maken, aardig te zijn voor elkaar en iets voor 
elkaar over hebben.  

Deze hele kleine vlammetjes van de kaarsjes staan symbool voor deze kleine goede daden. 1 daad alleen lijkt niet zoveel 
voor te stellen maar heel veel van die daden samen vormen een zee van licht. 

Dit is de reden waarom we deze kaarsjes graag met jullie delen zodat het hopelijk nog gezelliger wordt op KOM.MIJN! 

Dit vredeslicht heb ik samen met mama opgehaald in Oostenrijk. 

Ieder jaar wordt er in Bethlehem een kaars ontstoken aan de eeuwige vlam die daar brandt en die wordt per vliegtuig 
naar Oostenrijk gebracht. Ik ben naar Wenen geweest met de bus en heb een vlammetje mee genomen naar Belfeld. In 
Oostenrijk waren heel veel internationale scouts bij elkaar (bv uit Duitsland, Frankrijk, Italië en zelfs uit Amerika). Al die 
scouts namen een vlammetje mee naar huis en delen die daar verder om zo over de hele wereld een zee van 
vlammetjes te krijgen voor de vrede. 

Ik vond het super gaaf om mee te maken met zoveel scouts uit verschillende landen in zo’n grote kerk samen.  

Ook al kon ik niet alles verstaan wat er gezegd werd, iedereen voelde hetzelfde! En iedereen was heel aardig. Ik heb ook 
veel dingen geruild en ben erachter gekomen dat je niet eens elkaars taal hoeft te spreken zolang je met het zelfde doel 
op een plek samen bent. Zo ruilde ik mijn das met een Poolse scout en haalde een Italiaan speciaal voor mij een insigne 
van zijn bloes. We zijn van donderdag tot zondag op reis geweest en hoewel het belangrijkste het lichtje op halen was 
deden we ook een hoop andere leuke dingen zoals naar de kerstmarkt, schaatsen en in een reuzenrad.  

Wil je meer weten over onze reis dan kun je kijken op: 

www.vleugelsontour.jouwweb.nl 

Wil je ook graag zo’n vlammetje thuis dan ben je van harte welkom op Gelrestraat 31. 
Ook delen wij dit lichtje op kerstavond in de kerk tijdens de gezinsviering. 
 

Groetjes Britt Vleugels 8P 

Winnaars van de kerstfiguren 

Op de Kerstmarkt afgelopen woensdag hebben de gehaakte Kerstmannetjes, rendier en Kerstelf een nieuwe eigenaar 
gekregen. 
Lotte uit groep 1A, Elle uit groep 4G, Sophie uit groep 5S en de mama van Tess uit groep 6R.  
Veel plezier met deze Kerstfiguurtjes. 
 

 

  

http://www.vleugelsontour.jouwweb.nl/
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Sfeerimpressie Kerstontbijt 
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen en 

een heel gelukkig en gezond 2020 ! 


