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Kalender volgende week: 

Ma 20 januari:    
Di  21 januari: Aanmelding nieuwe leerlingen 16.00 tot 18.00 in de koffiekamer 
Wo  22 januari:    Start nationale voorleesdagen 
Do 23 januari: 
Vr 24 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 

We zijn deze week begonnen met de Citotoetsen. Ik heb het er met de leerlingen van de leerlingenraad over gehad 
of ze dat spannend vonden en er zenuwachtig van werden of niet. Dat bleek bij de meeste kinderen het geval. 
Citotoetsen zijn belangrijk, maar niet alles bepalend. Wat deze toetsen meten is of het aanbod dat de kinderen 
gehad en geoefend hebben dermate geautomatiseerd is dat ze het ook in andere vormen en situaties toe kunnen 
passen. Het zijn momentopnames en zenuwen kunnen hier een nadelig effect op hebben. Leg er thuis daarom aub 
niet al te veel nadruk op zodat de kinderen de kans hebben om te laten zien wat ze echt kunnen. 

U heeft waarschijnlijk in de media vernomen dat er opnieuw een oproep tot staken door de onderwijsbonden is 
gedaan. Deze keer gaat het over 2 dagen, te weten donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De landelijke 
stakingsbereidheid is groot aangezien er nog steeds niets ligt om de werkdruk te verlichten en de salariskloof 
tussen VO en PO te dichten. Dat wat er aan geld vrijgekomen is vanuit Den Haag is allemaal incidenteel, long 
overdue (onze salarissen waren zo’n 10 jaar lang bevroren)  en zorgt niet voor een oplossing. Ik ben op dit moment 
aan het inventariseren hoe de collega’s van KOM.MIJN er in staan. 2 dagen staken betekent ook 2 dagen geen 
salaris en dat is fors. Uiterlijk volgende week laat ik u weten wat dit voor KOM.MIJN betekent, maar houdt u er 
alvast rekening mee aub, dan kan t ook niet tegenvallen.  

Komende dinsdag is de centrale aanmelddatum (gemeente Venlo) voor kinderen die in schooljaar 20/21 4 jaar 
worden. Tussen 16.00 en 18.00 bent u van harte welkom in de koffiekamer op de 1e verdieping. Beide ouders 
moeten tekenen. Mocht dit niet lukken op bovengenoemde dag of tijd, kunt u een vooraanmeldformulier halen bij 
juffrouw Astrid aan de receptie. Doet u dit wel aub zo snel mogelijk. Dat is voor school belangrijk voor het formeren 
van het aantal groepen. 

Tot slot aandacht voor de nationale voorleesdagen. Komt u ook gezellig voorlezen in de klas van uw (klein-)zoon of 
(klein-)dochter? We starten op woensdag 22 januari en gaan door tot 1 februari.  

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Van 22 januari t/m 1 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 voorleesdagen. 
Mocht de leerkracht van uw zoon/dochter uw hulp nodig hebben bij het voorlezen, dan ontvangt u hiervoor via ISY een 
uitnodiging.  
Dat zou kunnen betekenen dat u als ouder (opa, oma etc.) gedurende deze dagen (22 januari t/m 1 februari) aan het 
begin van de ochtend (08.30u - 08.45u) of middag (13.30 - 13.45u) in de klas van uw zoon/dochter mag komen 
voorlezen. Via ISY zullen de leerkrachten aangeven op welke momenten er in de groep kan worden voorgelezen. 
 

De leerkracht zorgt voor (prenten)boeken, maar u mag ook zelf een boek meenemen. 
Tip: De kinderen van de onderbouw (groep 1-2-3) zijn deze periode bezig met het thema Sprookjes.  
 

Voor meer informatie: www.nationalevoorleesdagen.nl 
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De vernieuwde jeugdafdeling gooit de deuren voor je open (0-18 jaar) 
De jeugdafdeling van de Stadsbibliotheek heeft een nieuw jasje gekregen. Tijdens deze 
middag, tegelijk met de aftrap van de Nationale Voorleesdagen kun je zien hoe mooi het 
geworden is. Ook ontdek je ons veelzijdige activiteitenprogramma. Van heel jong tot jong-
volwassen: we hebben de tofste activiteiten voor je in petto. Kijk voor het hele programma 
op onze website. 
Woensdag 22 januari, 09:30-17:00 uur 
 
 
Deze week hebben alle kinderen een stempelkaart van de Bibliotheek VENLO ontvangen waarop de 
activiteiten staan.  

Wij hopen er samen met de kinderen en ouders weer een mooie dag van te maken.   

Middagprogramma voor kinderen en jeugd vanaf 4 jaar 

Neus, blader en laat je meevoeren in een eindeloze wereld van jeugdboeken | Zak lekker 
onderuit in BieBies gezellige zithoek 

Geniet van een theatervoorstelling over Moppereend (hét prentenboek tijdens de Nationale 
Voorleesdagen) (14:30-15:15 uur en 15:45-16:30 uur. Let op: beperkt aantal plaatsen. 
Aanmelden is verplicht. 

Dompel je onder in de leerzame en leuke wereld van Kidz Science en Ranja met … | 
Ontdek het Makkelijk Lezen Plein 

Neem een kijkje in en rondom BieBies Bus | Bouw mee met het milieuvriendelijke 
speelgoed BioBuddi 

Geef een high five aan ons KidzPanel | Neus door onze buitenlandse boekencollectie 

Game je een slag in de rondte en chill in onze jongerenhoek | Vul je tas met afgeschreven 
boeken voor een prikkie 

Activiteiten met beperkt aantal plaatsen (vooraf aanmelden is verplicht) 

Voorleesontbijt | 10:00 - 11:00 uur | Leeftijd: 1 tot en met 4 jaar | aanmelden 
via: info@bibliotheekvenlo.nl 

Theatervoorstelling over Moppereend | 14:30 - 15:15 uur of 15:45 - 16:30 uur | Leeftijd: 2 tot 
en met 5 jaar | aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
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