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                  Nieuwsflits nummer 22 

 15 februari  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 18 februari:   
Di  19 februari: 
Wo  20 februari: 
Do 21 februari:  
Vr 22 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 

In deze nieuwsweek allerlei feestelijkheden. We konden meerdere hoogheden verwelkomen op school met als 
grootste verrassing toch wel dat juffrouw Kim samen met haar man uitkwam als Boerebroedspaar 2019 van de 
Boereraod in Tegelen. Nu nog de KOW hoogheden en de raad van 11 en dan hebben we alle gezelschappen 
compleet. Foto’s vindt u verderop in de nieuwsflits. 

Het nieuwe speeltoestel is vanmorgen officieel in gebruik genomen. Er was wat tegenslag vanwege de enorme 
hoeveelheid regen die gevallen was afgelopen weekend, maar nu was het eindelijk zover. Vrijdagmorgen is dit 
speeltoestel op feestelijke wijze “open” verklaard. 

Onze nieuwe schoolshirts zijn ook gearriveerd. Dat betekent dat de “oude” shirt van het toneel verdwijnen. Omdat 
deze shirts nog best een ronde mee zouden kunnen als speelshirt willen iedereen de mogelijkheid bieden om zo’n 
shirt te kopen voor het bedrag van €1,-. Er zijn diverse maten variërend van mt 104 t/m mt XXL. Volgende week 
kunt u iedere morgen bij juffrouw Astrid terecht, met 1 euro, mocht u zo’n shirt willen bezitten.   

Afgelopen woensdag hebben we een heraudit gehad op het gebied van verkeer. Vol trots mogen we KOM.MIJN 
voor de komende 3 jaar opnieuw een verkeersveilige school noemen. Het label dat bij de hoofdingang hangt mag 
dus nog even blijven hangen. Een groot DANKJEWEL voor alle leden van de verkeerswerkgroep is dan ook zeker op 
zijn plaats.  

Verder hebben de groepen 5 en 7Q vandaag mee gedaan aan “warme truiendag” en zijn in ofwel een warme trui, 
ofwel pyjama of onesie en eventueel op pantoffels naar school gekomen. Het zag er heel gezellig uit. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Waargebeurd 
Kind: ‘Vindt u het leuk om juf te zijn?’ 
Ik: ‘Ja, heel erg leuk. Ik wilde altijd al juf worden.’  
Kind: ‘Dat snap ik niet.’ 
Ik: ‘Want? 

Kind: ‘Ben je eindelijk van school af, moet je weer elke dag terug...!’  

 

Gezelschap KOM.MIJN 2019 
Op maandag 4 februari is ons nieuwe Vastelaoves gezelschap uitgekomen. Vol verwachting zaten we in een volle zaal… 
En, uit de koker kwamen tevoorschijn: Prins Ward en Prinses Isabeau! Samen met bruid Noa en bruidegom Youri 
vormen zij het vierspan van de Vastelaovend 2019 op KOMMIJN. Het was een super gezellige middag, de groepen 1, 2 
en 3 hebben samen gehost. We wensen jullie allemaal een gezellig Vastelaovesfeest vrijdag 1 maart! (met vuuel lol en  
plezeer!)  

 
Werkgroep Vastelaovend KOMMIJN 

 
 

Mop van de week van gr. 7Q 
Zakgeld 
De moeder van Freek zet de borden met soep op tafel 
en zegt tegen alle kinderen: ik heb het tafelkleed net gewassen dus maak geen vlekken, anders zal ik jullie zakgeld 
verminderen met per vlek €2,- . En de moeder van Freek komt terug uit de keuken en ziet dat Freek  
de vlek met zijn lepel zit te verspreiden. Dus vraagt Freek zijn moeder: wat doe je nu!!! 
Antwoord Freek: ik maak van drie vlekken een vlek  
Groetjes 7Q 
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In gebruik name van het nieuwe klimtoestel 
Vrijdagmorgen werd het nieuwe klimtoestel op feestelijke wijze speelklaar verklaard.  
De vrolijke ondergrond nodigt extra uit om te spelen. We wensen iedereen veel speelplezier en danken nogmaals onze 
anonieme sponsor voor het aanvullende geldbedrag wat er voor gezorgd heeft dat dit aangeschaft kon worden. 
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Boerebroedspaar 2019 van de Boereraod 
 
Onze eigen juffrouw Kim is boerebroed van de Boereraod in Tegelen. Wat een verrassing was dat afgelopen weekend. 
Wij wensen haar en haar man samen met de getuuge eine sjoeëne Vastelaovend!  
Geniet ervan!! 
 

 

 

Jeugdboerebroedspaar van de Belhamels 
 
En wat te denken van onze leerling uit groep 8 Sanne en oud-leerling Giel. Heel veel plezier samen! Alaaf!! 

             


