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Kalender volgende week: 

Ma 26 augustus:    
Di  27 augustus: 
Wo  28 augustus: 
Do 29 augustus: 
Vr 30 augustus:  
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees-mediaconsulent op basisschool KOM.MIJN 

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Anouk Vercoulen en ik zal in het nieuwe schooljaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Welkom terug allemaal! 

Fijn dat iedereen er weer is. Van verschillende ouders heb ik vernomen dat de vakantie nog wel een paar weken 
langer had mogen duren, weer anderen gaven aan dat 6 weken véél te lang was en dat ze weer blij waren dat 
school weer begon. De ouderraad heeft in ieder geval enorm haar best gedaan om iedereen weer warm en 
feestelijk te ontvangen. Daar zijn ze zeker in geslaagd! 

                          

De komende weken zal een aantal mensen zich aan jullie voorstellen. We beginnen met onze lees- en 
mediaconsulente die met ons de bieb op school gaat realiseren. 

Namens het Limburgs Oog, de organisatie waarvoor we dit jaar de doppen en deksels sparen mag ik iedereen 
hartelijk bedanken voor de enorme opbrengst tot nu toe. Er is 180 kilo aan doppen en deksels gespaard in 6 
maanden tijd!! 

Volgende week ontvangt u weer de praktische informatie en de jaarkalender voor zover data al bekend zijn. 

Geniet van het weekend, het wordt nog prachtig weer. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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


Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  2 

Lees-mediaconsulent op basisschool KOM.MIJN 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Anouk Vercoulen en ik zal in het nieuwe schooljaar werkzaam zijn als 
lees-mediaconsulent namens de Bibliotheek Venlo bij basisschool KOM.MIJN. Misschien heeft u mij al eens ontmoet als 
BoekStartcoach op het consultatiebureau in Tegelen? Sinds maart 2019 ben ik hier namelijk als BoekStartcoach 
regelmatig aanwezig en spreek ik ouders over voorlezen en leesplezier bij kinderen van 0 tot 4 jaar. In de 
bibliotheekvestiging van Belfeld heb ik dit jaar ook de BoekStarthoek ingericht met leesboekjes voor kinderen van 0 tot 
4 jaar.  

Naast mijn werk als BoekStartcoach, ben ik ruim tien jaar werkzaam 
geweest als logopedist met een specialisatie in dyslexie. Ik heb in die tijd 
veel kinderen en ouders mogen helpen met problemen op het gebied van 
mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid. 

Ik kijk ernaar uit om als lees-mediaconsulent werkzaam te zijn bij 
basisschool KOM.MIJN. Het geeft mij voldoening om mijn werkervaring en 
kennis als logopedist in te zetten voor de leesbevordering en 
taalontwikkeling van leerlingen op basisscholen in de gemeente Venlo. In 
samenwerking met het team van basisschool KOM.MIJN en de leerlingen 
gaan we een mooie bibliotheek op school inrichten en genieten van alles wat boeken te bieden hebben. 

Tot ziens! 

Anouk Vercoulen                                                                                                                                                                                  
Lees-mediaconsulent / projectleider BoekStartcoach 
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