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Kalender volgende week: 

Ma 2 maart:    
Di  3 maart:  
Wo  4 maart:     
Do 5 maart: 
Vr 6 maart:  
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Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Vastelaovend same!! 

Vanmorgen hebben we met heel veel plezier genoten van alle Vastelaovesactiviteiten op en rond KOMMIJN. Wat 
zag de optocht er weer leuk uit. Ik had u eerder al bericht dat kinderen uit verschillende groepen met elkaar 
hebben samen gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Iedereen vond dat samenwerken supergezellig. En prinses 
Guusje was er, net zoals Prins Ronald en er werd volop gedanst en gehost. Een foto-impressie vindt u verderop. 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het vakantierooster 2020/2021. Dat wordt altijd afgestemd met de andere 
besturen voor primair onderwijs en het OGVO. We hebben ook andere stichtingen iets verder weg gevraagd om 
hier op te reageren. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat er binnen een en hetzelfde gezin soms wel 3 
verschillende vakantieroosters gelden omdat kinderen allemaal onder verschillende schoolbesturen vallen.  

Ook goed nieuws voor alle lezers op KOMMIJN. De bieb opent eindelijk haar deuren. We hebben er lang op moeten 
wachten (bijna anderhalf jaar) maar nu is het dan eindelijk zover. Afgelopen dinsdag zijn de 4 vrijwilligers op school 
geweest, hebben kennis kunnen maken met elkaar, hebben informatie gekregen over het uitleensysteem én 
hebben we een schema gemaakt voor de dagen dat de bieb open is. Op dinsdag 3 maart gaat de bieb dan ook echt 
open. Alle kinderen gaan daar met hun leerkracht een kijkje nemen en ook jullie als ouders zijn van harte 
uitgenodigd om dinsdag na school (15.30 uur) eens binnen te lopen. Anouk Vercoulen, onze leesconsulente, is dan  
aanwezig voor eventuele vragen, uitleg over digitale prentenboeken of zelfs een gratis lidmaatschap van de bieb in 
Belfeld. De kinderen zijn gevraagd mee te denken over een naam voor deze bieb en deze zal ook op 3 maart 
officieel onthuld worden. Komt u ook even een kijkje nemen? 

En nu genieten van een fijne week vakantie. 

Vastelaovend same. Alaaf!! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Vakantierooster 2020-2021 

   
   
Eerste schooldag: ma. 24-08-2020 
Herfstvakantie: ma. 19-10-2020 t/m vr. 23-10-2020 
Kerstvakantie:   ma. 21-12-2020 t/m vr. 01-01-2021             
Carnaval:      ma. 15-02-2021 t/m vr. 19-02-2021              
Pasen:                 ma. 05-04-2021                                           
Koningsdag: di. 27-04-2021 
Mei-vakantie:   ma. 03-05-2021 t/m wo. 12-05-2021  
Hemelvaart: do. 13-05-2021 t/m vr. 14-05-2021 
Pinksteren :           ma. 24-05-2021     
Zomervakantie:     ma. 26-07-2021 t/m vr. 03-09-2021     
 

Beste kinderen en ouders/verzorgers van KOM.MIJN,  
 

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het inrichten van een bibliotheek in onze school.  

De schoolbieb wordt geopend op dinsdag 3 maart.  
Alle groepen zullen op deze dag een bezoekje brengen aan de schoolbieb en deze op een feestelijke manier openen. De 
naam zal deze dag ook voor iedereen bekend worden gemaakt. Deze naam is verzonnen door een leerling, maar wie zal 
dat zijn?.. Dit blijft nog even een verrassing tot dinsdag 3 maart.  
Ook na schooltijd, van 15.30 - 16.00 uur, is het voor ouders/verzorgers mogelijk om onze bieb te komen bekijken. Deze 
dag zal ook onze leesconsulent, Anouk Vercoulen, aanwezig zijn.  
Het is de bedoeling dat de boeken die in de bieb staan op school blijven. Boeken lenen om thuis te lezen kan nog altijd 
in de Bieb van Belfeld. Kinderen t/m 18 jaar krijgen een gratis abonnement.  
 
 

Tip: Op www.jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes kunt u met uw biebpasnummer inloggen om de voorleeshoek te 
bekijken. Hier staan veel digitale prentenboeken op.  
 
 

We hopen u graag te zien op dinsdag 3 maart, vanaf 15:30, in onze schoolbieb!  
 
 

Met vriendelijke groet,  
De werkgroep leesbevordering KOM.MIJN 

  

http://www.jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes
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Vastelaovend op KOM.MIJN 
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Vastelaovend same!!! 
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Kiek se Kieke 

Ook dit jaar weer zal er op Carnavals dinsdag 25 februari in de Hamar het kinderspektakel Kiek se Kieke plaats vinden. 
Dit is voor alle kinderen van Belfeld dé gelegenheid om je talent te laten zien aan een volle zaal met enthousiast publiek. 
Dus kun jij zingen, dansen, acteren, buut voordragen of iets anders leuks, dan nodigen we jou uit om mee te doen. Heb 
je nog ergens hulp bij nodig laat dit dan even weten aan de presentator van deze middag: Rokke Billy. Hij zal dan gaan 
kijken hoe hij hierbij kan helpen. Via onderstaand mail adres kun je hem bereiken. Mocht je alleen willen komen kijken 
mag dat natuurlijk ook. Het belooft weer een groot spektakel te worden !! 

Meer info en aanmelden: www.jeugdcarnavalbelfeld.nl 
Hulp nodig: rokkebillyshow@gmail.com 
 

 

http://www.jeugdcarnavalbelfeld.nl/
mailto:rokkebillyshow@gmail.com

