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                  Nieuwsflits nummer 20 

 24 januari 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 27 januari:    
Di  28 januari:  
Wo  29 januari:    JBB flyert om 12.15 aan de poorten voor het raden van het Jeugd BoereBroedspaar 2020 
Do 30 januari: KOM.MIJN gesloten ivm staking 
Vr 31 januari: KOM.MIJN gesloten ivm staking 
     
 
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 

Deze ”Even bijpraten” start deze week met een oproepje vanuit de TSO. Er verdwijnen, op het moment, met enige 
regelmaat bakjes en broodtrommeltjes tijdens de TSO. Ook die waar de namen van kinderen op of onder staan. 
Wilt u thuis aub even controleren of er misschien een bakje per ongeluk in uw bezit gekomen is dat bij nader inzien 
toch niet van uw kind is? U kunt dit afgeven bij juffrouw Astrid aan de receptie. Heel graag. Alvast bedankt voor de 
medewerking. 

Dan de staking. U heeft hier gisteren een mail over gekregen. In deze mail de redenen waarom er opnieuw 
opgeroepen is tot staking en ook wat de beweegredenen van ons team zijn om hier gehoor aan te geven. 
KOM.MIJN is dus 2 dagen dicht. 

Verder in deze nieuwsflits een korte impressie van het programmeren waar groep 5L mee bezig is geweest. De 
kinderen hebben hier onder begeleiding van Rian Dings super enthousiast aan gewerkt. 

De nationale voorleesdagen worden nogmaals onder de aandacht gebracht. Het is zo ontzettend leuk om de 
reacties van de kinderen te zien als er voorgelezen wordt door hun vader, moeder, opa of oma. Ze hangen aan hun 
lippen. Zeker als het om sprookjes gaat waar ze vervolgens in het thema aan verder werken en van alles over 
ontdekken. 

In de bieb maken we grote vorderingen. Mensen die zich gemeld hebben om mee te willen helpen hebben 
inmiddels een uitnodiging ontvangen om kennis te komen maken, de bedoeling te bespreken, uitleg over het 
uitleensysteem en ieders beschikbaarheid te verkennen om zo een rooster te krijgen voor de openingstijden van 
onze schoolbieb. 

Tot slot zal het JBB as woensdag om 12.15 uur flyeren bij beide poorten. Er kan weer geraden worden wie dit jaar 
jeugdbruidspaar wordt. Dit bruidspaar wordt op 2 februari in de Hamar bekend gemaakt. 

Voor nu de hartelijke groeten en een fijn weekend gewenst. 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Groep 5 programmeert 

Donderdag hebben de kinderen van groep 5L een ochtend kunstwerkjes gemaakt met robots! Zo zijn er schilderijen en 
tekeningen gemaakt door een robot te programmeren, 3D kunstwerkjes ontstaan met een 3D-pen, lichtgevende 
maskers gebouwd, robot parcours getekend en echte robots in elkaar gezet die reageren op sensoren. Met veel dank 
aan Rian Dings om dit mede mogelijk te maken. 
 
Ze zijn hard aan het werk geweest en het plezier spatte er vanaf! 
 

    
 

De nationale voorleesdagen 

 

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 
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

