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Kalender volgende week: 

Ma 13 januari:    
Di  14 januari:  
Wo  15 januari:     
Do 16 januari: 
Vr 17 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 

Hoewel Driekoningen al geweest is en het niet meer gebruikelijk is dat je elkaar daarna nog de beste wensen 
toewenst, wil ik dat toch nog wel even doen. Samen met alle kinderen zijn we afgelopen maandag het nieuwe jaar 
begonnen met proosten. Dus bij deze: de beste wensen voor 2020 in goede gezondheid, met veel liefde en geluk. 

 

Vrijdag 20 december hebben we een paar schalen met hapjes die over waren, naar ’t Pronkeppelke gebracht. De 
mensen waren blij verrast met deze heerlijke traktaties. 

Vanuit de enquête vorig jaar kwam de wens van kinderen om te kunnen mountainbiken. Hieronder nogmaals de 
flyer met daarop de mogelijkheid om hier eens kennis mee te maken. 

Onze eigen Jacey werd regionaal en zelfs landelijk nieuws met haar actie om geld in te zamelen voor de Zoo in 
Krefeld. Hieronder meer info, ook over de mogelijkheid tot doneren hier op school. We ondersteunen Jacey hier 
van harte mee. Doet u ook mee? 

En tot slot nogmaals een vriendelijk verzoek van buurtbewoners om uw auto bij haal- en brengmomenten niet vóór 
op zelfs óp opritten te parkeren. Bewoners kunnen er dan niet in of erger nog, uit en komen daardoor bijvoorbeeld 
te laat op afspraken. Ik hoop op uw medewerking hierin. Alvast bedankt 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Kerstverrassing voor het Pronkeppelke 
De heerlijke hapjes die vrijdagmorgen 20 december voor het kerstontbijt op school gemaakt waren. Smaakten heerlijk. 
Natuurlijk blijven er dan ook hapjes over. In overleg met de kinderen hebben we een aantal schalen samengesteld en 
deze naar ’t Pronkeppelke gebracht. Daar waren ze zeer blij verrast. Die middag zou er gekiend worden en op deze 
manier kon het extra gezellig gemaakt worden. Namens ’t Pronkeppelke, hartelijk bedankt  

 

 

 

Mooi initiatief van Jacey uit groep 7N 

 

 

Limburgers dragen hun steentje bij aan het herstel van de dierentuin in het Duitse Krefeld die rond de jaarwisseling 
getroffen werd door een brand in het apenverblijf. 
 
Jacey Niens (10) uit Belfeld hoopt op 13 maart samen met haar vader een flinke cheque te kunnen doneren aan de Zoo 
Krefeld. "Ik hoop dat het genoeg geld is voor nieuwe apen." 
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Geld doneren 
Toen ze de verschrikkelijke beelden zag, wilde ze meteen wat doen. "Ik zei tegen pap: Kunnen we geen koekjes bakken 
en verkopen?" Vader Nicky Niens had een ander idee. Hij lanceerde 
een website (donatiepagina: https://bit.ly/ZooKrefeld) waarop mensen geld kunnen doneren aan de Duitse 
dierentuin. Daarnaast zijn er diverse veilingen via facebookpagina https://bit.ly/FacebookZooKrefeld. 

Bloemenzee 
Voor de ingang van de dierentuin liggen heel veel bloemen en staan ontelbare kaarsjes te branden. Nieuwjaarsnacht 
brak er brand uit in het apenverblijf. Dertig dieren hebben het niet overleefd. De aanblik van al die kaartjes, 
knuffelaapjes, bloemen en kaarsen grijpen Jacey aan. "Ik word hier heel droevig van", zegt ze. 
 
Geliefde dierentuin 
De familie Niens gaat ieder jaar naar de dierentuin, een halfuurtje rijden van hun huis in Belfeld. Dat geldt voor meer 
mensen uit de regio; Zoo Krefeld is geliefd onder Limburgers. 
 
Voetbalclub 
Binnen twee dagen was er al duizend euro gedoneerd op de website. Ook VVV-Venlo doet een duit in het zakje. De 
voetbalclub heeft twee businesskaartjes beschikbaar gesteld voor de hoogste bieder. "Ik hoop dat we twee- of 
drieduizend euro bij elkaar krijgen", zegt Jacey. 
Ook wij op school willen een steentje bijdragen.  Daarom hieronder een stukje van Jacey over hoe wij hier als school aan 
mee kunnen doen. 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Jacey en ik zit in groep 7N. 
In de nacht van oud op nieuw is er door een wensballon brand ontstaan in het apenverblijf in Zoo Krefeld. Daarbij zijn 
ongeveer 30 dieren overleden en is het hele verblijf afgebrand. 
 
Ik vind dat heel erg, en wil iets doen voor de dierentuin. Mijn vader is een inzamelingsactie op facebook gestart en 
zaterdag gaan we bij de Coop wafels bakken en verkopen voor de dierentuin. We krijgen heel veel hulp van winkels en 
bedrijven in  heel gemeente Venlo die spulletjes sponsoren die we kunnen veilen op facebook. En zelfs L1 en omroep 
Venlo hebben het op televisie laten zien.. Dat vond ik super spannend maar ook heel erg lief. Ook heb ik een telefoontje 
van de Kidsweek gehad en zij hebben een stukje over mij en de inzameling geschreven.  
 
Nu wil ik graag op school ook iets doen. Ik heb bedacht dat we in iedere bovenbouwklas ( groep 5 t/m 8) een emmertje 
kunnen neerzetten. In dat emmertje verzamelen we statiegeldbonnen. Deze zal ik iedere vrijdag leegmaken, zodat we 
de week weer nieuw kunnen starten op maandag.  
 
Ik wil daar graag aanstaande maandag 13 januari mee beginnen, en zal de emmertjes laten staan tot en met vrijdag 21 
februari. 
 
Ik hoop dat we samen met school een leuk bedrag kunnen ophalen wat we samen met de rest van de donaties begin 
maart aan de dierentuin kunnen overhandigen 
 
Samen kunnen we dit tot een mooi bedrag brengen. 
 
Liefs Jacey 
 
Als kinderen van groep 1 t/m 4 ook een statiegeldbonnetje willen doneren, dan kan dat in een van de groepen 5 t/m 8, 
maar ook bij juffrouw Astrid aan de receptie, bij meneer Roeland of bij juffrouw Anouk. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.donatie-zoo-krefeld.nl/
http://bit.ly/ZooKrefeld
http://bit.ly/FacebookZooKrefeld
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Mountainbiken in Belfeld 

 


