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                  Nieuwsflits nummer 23 

 22 februari  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  25 februari:   
Di  26 februari: 
Wo  27 februari: STUDIEDAG; kinderen zijn vrij 
Do 28 februari:  
Vr   1 maart: Vastelaovend op school  
     
 
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 

Er wordt volop gespeeld op het nieuwe speeltoestel. De kinderen geven aan er heel tevreden over te zijn. Fijn om 
te horen, zeker ook voor de leerlingenraad; zij hebben het tenslotte uitgekozen. Verderop in deze nieuwsbrief 
opnieuw een paar hoogheden die we aan u voor willen stellen. We wensen iedereen natuurlijk veel plezier en een 
onvergetelijke Vastelaovend. 

De groepen 7 en 8 zijn volop bezig met bewegend leren. Een paar leerlingen hebben een verslagje geschreven om 
jullie hier een beeld van te geven.  

Wellicht heeft u via de media vernomen dat er op vrijdag 15 maart een nationale stakingsdag voor het gehele 
onderwijs is aangekondigd. Wij hebben een inventarisatieronde op KOM.MIJN gedaan om de intentie tot staken te 
peilen om zo een inschatting te kunnen maken of de school al dan niet open blijft op 15 maart. Aanstaande 
maandag is dit ook onderwerp van gesprek op het directeurenoverleg van Kerobei. Komende week volgt dus meer 
informatie. 

                 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Bewegend leren groep 7 en 8 

 

 
 
In groep 7N en in groep 8O zijn we bezig geweest met een rekencircuit. In groep 7N zijn ze bezig geweest met breuken 
en in groep 8O zijn ze bezig geweest met meten en maten. Beiden groepen zijn ze al langere tijd bezig met met deze 
onderwerpen. In groep 7N zijn ze met een breuklijn bezig geweest die ze op volgorde van klein naar groot. En groep 8O 
hebben ze allerlei spellen met meten en maten gedaan zoals: tafelen en je moest van mm naar km tellen. 
Beiden groepen vonden het leuk. Leerlingen uit groep 8O zeggen dat ze het leuk vonden om een keer buiten te rekenen. 
Groep 7N zegt dat ze meer zin hadden in de rekenles omdat ze lekker naar buiten konden. We hebben er veel plezier in 
gehad en we zeggen met beiden groepen: nog een keer doen!!!! 

 

          
 

    
 

 

 

Geschreven door: Luca, Salah, Lieke en Fleur 
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Nog meer hoogheden 
Afgelopen weekend werden er nog 2 hoogheden onthuld; Tygo uit groep 7 mag zich dit jaar prins van het KOW noemen 
en Daan uit groep 4 is Kapitein bij de Boekaniers geworden. We wensen iedereen een heel gezellige tijd, samen met de 
andere hoofdpersonen en familie en vrienden. Geniet ervan samen! Alaaf! 

                                 

 

 

3D-printen in groep 8P 
 
We hebben een 3D-printer in de klas gekregen. 
We mochten met tinkercad ontwerpen maken, zodat de meneer het kon uitprinten. 
Je kunt alles maken dat je wilt, maar het mag niet te groot zijn. 
Hoe groter het ontwerp hoe langer het duurt om uit te printen. 
Alle kinderen waren enthousiast over de 3D-printer en begonnen meteen te ontwerpen. 
We hebben al veel leuke ontwerpen gezien die anderen kinderen hebben gemaakt. 
En het was heel leuk om te doen en je hebt er ook wel een beetje van geleerd. 

 
 


