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Kalender volgende week: 

Ma  4 februari: Uitroepen gezelschap onderbouw 
   20.00 uur ledenvergadering OR 
Di 5 februari:  Kleutertheater groepen 1  
Wo  6 februari:   
Do 7 februari:  
Vr 8 februari:  
     
 
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 zitten op de helft van het schooljaar. Wat gaat dat toch weer enorm snel; we kunnen vanaf nu al gaan aftellen 
. Dinsdagmiddag zijn we begonnen met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor het plaatsen van het 
nieuwe speeltoestel. We hebben het een weekje voor ons uit moeten schuiven door de sneeuwval en vorst van 
afgelopen week, maar we zijn nu toch echt van start gegaan.  

In groep 7N hadden ze afgelopen maandag “pyjama-  en sloffendag”. Geweldig om te zien dat bijna alle kinderen 
hier aan mee deden. Ik heb er foto’s van gemaakt die verderop te bewonderen zijn. 

De eerste lading gespaarde kroonkurken en ijzeren dekseltjes konden opgehaald worden. Enorme ladingen waren 
het. Hieronder vindt u het aantal kilo’s welke deze eerste ronde heeft opgeleverd.  

Donderdag is op de speelplaats een fietscomputer gevonden. Hij is af te halen op mijn kantoor op de eerste 
verdieping. Dus mocht u iets horen…..geef het door! 

De reactietermijn voor het tevredenheidsonderzoek is nu ten einde. We hopen op een respons van 46% aangezien 
dat het percentage is dat nodig is om representabel te zijn.  

Komende maandagavond is de ledenvergadering van de  ouderraad waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. 
Deze vindt plaats op school. Hieronder volgt de uitnodiging hiervoor. 

Ook kwam er nog een leuke bijdrage uit groep 7Q… lees verder…. 

Tot slot;  komende zondag wordt de Belhamelprins uitgeroepen. Ik wens iedereen die daarbij aanwezig zal zijn een 
heel gezellig feest. Alaaf! 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Nieuws van de OR 
Hallo allemaal, 

Op maandag 4 februari om 20:00 vindt de ledenvergadering van de OR weer plaats. Deze vergadering is toegankelijk 
voor alle ouders die kinderen hebben op basisschool Kommijn én het leuk vinden om te helpen bij één of meerdere van 
de vele activiteiten op school waarbij de OR betrokken is.  
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen aanstaande maandag! 
 
Bestuur O.R Kom.mijn 
 

Pyjama- en sloffendag in groep 7N 
 

 

 

 

 

Wishfull thinking van groep 7Q? 
School 
 
school=verplicht 
verplicht=werken 
werken=arbeid 
arbeid=slavernij 
slavernij=verboden 
 
dus eigenlijk hoeven we niet naar school 
 
groetjes 7Q 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  3 

Eerste opbrengst kroonkurken en ijzeren  deksels 
Een goed begin is het halve werk. De eerste lading door jullie verzamelde ijzeren deksels, doppen en kroonkurken waren 
goed voor 60 kilo. Super veel! Namens Oog in Limburg enorm bedankt. We sparen gewoon verder…. Spaart u mee? 

 

 


