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   18 januari 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 21 januari: 19.00 uur: Informatie-avond Broekhin voor lln groep 7 en 8  
Di 22 januari:  16.00 -18.00 uur: Centrale aanmelding nieuwe leerlingen 
Wo  23 januari: 13.30 uur: Herhalingscursus BHV leerkrachten 
Do 24 januari:  
Vr 25 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 

Komende maandagmiddag is juffrouw Pauline voor het laatst aanwezig op KOM.MIJN. Zij heeft dan alles volledig 
overgedragen aan meneer Roeland en helpt het onderbouwteam nog een laatste keer om de KIJK!registratie tot in 
de puntjes te verzorgen. We willen haar bedanken voor haar inzet en deskundigheid in de fase vóórdat meneer 
Roeland hier kon starten. De kinderen van de groepen waar zij bij betrokken was hebben iets voor haar gemaakt 
ter afscheid. 

Juffrouw Amee is begonnen met het druppelgroepje. Verderop vindt u een foto van het driespan dat begonnen is. 
Het aantal kinderen in deze groep gaat de komende weken flink groeien aangezien de kinderen die binnenkort 4 
jaar worden binnen zullen druppelen (vandaar de naam).  

De tevredenheidsonderzoeken zijn de deur uit en in jullie mailbox geland. Ook hierover vindt u verderop meer… 

Afgelopen week was het mediatorenexamen voor de kinderen van de groepen 7 en 8 die aan de training mee 
hadden gedaan. Helaas heeft dit traject enige vertraging opgelopen door het uitvallen van juffrouw Inge, maar 
uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen. Alle kinderen zijn geslaagd! Toppers!! Van harte gefeliciteerd en nu 
snel alles in de praktijk toepassen wat er geleerd is. Veel succes met deze verantwoordelijke taak. 

De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van het nieuwe speeltoestel zijn begonnen. Het oude 
toestel is verwijderd evenals de valdempende ondergrond. Nu nog een aantal betonblokken uit de grond laten 
halen en dan kan in de week van 28 januari het nieuwe toestel geplaatst worden. De kinderen kijken er al naar uit. 
Verder komen er over een aantal weken “pleinplakkers” op de speelplaats. Deze pleinplakkers zorgen voor nieuwe 
spelelementen. Zo wordt er een sprintbaan gerealiseerd en wordt een gedeelte ingericht volgens het spel “de vloer 
is lava”. Misschien komt er ook nog een groot dartbord waarmee we ook rekenspellen kunnen doen. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Tevredenheidsonderzoeken 
Afgelopen maandag heeft u via mail de uitnodiging gekregen om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Ook 
de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 én alle medewerkers hebben een soortgelijke uitnodiging gehad. Door de vragen 
te beantwoorden helpt u ons om een helderder beeld te krijgen van de effecten van ons handelen. We kunnen dan ook 
niet genoeg benadrukken hoezeer u ons hiermee helpt. Vult u hem aub in? Het kan tot 1 maart, maar de ervaring leert 
dat als het (even) blijft liggen het ook vaak vergeten wordt. 

 

Start druppelgroep 
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Van 23 januari t/m 2 februari zijn weer de Nationale Voorleesdagen. 
De leerkrachten zullen in deze periode extra aandacht besteden aan voorlezen. 
Niet alleen door voor te lezen, maar ook door de kinderen aan elkaar te laten voorlezen of door leuke lessen 
bij verschillende prentenboeken.  

 
Maar we willen graag ook u als ouders erbij betrekken! 
Alle groepen van basisschool Kom.Mijn doen mee met de voorleesochtenden. 
Dit wil zeggen dat u als ouder (opa, oma etc.) gedurende deze dagen (23 januari t/m 2 februari) aan het 
begin van de ochtend (08.30u-08.45u) uw kind in zijn/haar klas mag komen voorlezen. Het kan zijn dat er een 
aantal groepen afwijken van de tijd. Deze groepen laten dit via ISY weten. 
De deuren staan deze dagen open voor alle ouders (groep 1 t/m 8)! 

 
U mag één dag komen voorlezen, maar meerdere dagen is natuurlijk ook mogelijk.  
Niet alle ouders zullen iedere dag komen, de kinderen waarvan de ouders (er een keer) niet zijn, kunnen 
gewoon bij andere ouders gaan meeluisteren.  
De leerkracht zorgt voor (prenten)boeken, maar u mag ook zelf een boek meenemen. 
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Kinderen van de onderbouw luisteren graag naar een mooi verhaal, maar ook de kinderen van de 
bovenbouw vinden het erg leuk als hun vader, moeder, opa, oma etc. komt voorlezen! Dus kom gezellig 
langs! 

 
Voor meer informatie: www.nationalevoorleesdagen.nl 

 

 

 

   
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

