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                  Nieuwsflits nummer 25 

 6 maart 2020 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma   9 maart:    
Di  10 maart: Gastles N.S. groepen 8  
Wo  11 maart: GIPS-project groepen 8    
Do 12 maart: 
Vr 13 maart:  
     
 
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 

Nederland en zelfs de hele wereld is in de ban van het coronavirus. Hier op school hebben we geen andere 
maatregelen genomen dan we normaal al doen tijdens het griepseizoen. Er is wat meer aandacht voor het handen 
wassen en hoe je niest of hoest, dat wel. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de informatie van de GGD die we 
hierover ontvangen hebben. 

Onze leerlingenraad denkt volop mee met school. Zo heeft Evi uit groep 5  een onderzoekje gedaan naar het 
drinken van water. Hoe belangrijk is het, waarom en hoeveel er eigenlijk gedronken moet worden. Ze is eruit! Het 
is aanbevolen voor kinderen van 30 kilo om elke dag 1 liter water te drinken. Dat is ongeveer 5 á 6 glazen. Als je bij 
elke maaltijd een glas water drinkt en dan nog eentje als je uit school komt en eentje voor het slapengaan dan ben 
je er zonder dat je er extra veel moeite voor hoeft te doen, meent de leerlingenraad. Water is veel gezonder dan 
frisdrank want er zit geen suiker in, het is een prima dorstlesser en nog goedkoop ook. Je hoeft namelijk geen 
flesjes water te kopen, je kunt het water uit de kraan drinken. In Nederland kan dat gewoon. Maar in andere 
landen is dat soms heel anders. Bedankt leerlingenraad en dan met name Evi voor jullie bijdrage. Dat smaakt naar 
meer. 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u foto’s over de opening van de bieb op school, maar ook nieuwe activiteiten in 
de jeugdbibliotheek in Venlo. 

We organiseren, met medewerking van de MR, weer een informatie-avond omtrent social media. Het is een 
terugkerend thema waar bijna alle kinderen mee in aanraking komen. Kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen een 
workshop, ouders van alle leerlingen (groep 1 t/m 8) zijn van harte uitgenodigd voor de infoavond. 

Tot slot nog de aankondiging vanuit Samen Winnen Belfeld voor een heus Fifa-toernooi. Dit is e-gaming en vindt 
volgend weekend plaats bij Belfeldia. 

Voor nu een fijn weekend. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Workshop “Moderne media”   

 

 

 

Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe 
mogelijkheden. Via het internet ligt de wereld letterlijk aan hun voeten. Facebook, Twitter, Snapchat , Instagram, 
Skypen, gamen (Fortnite), vloggen, fora, Whatsapp, Tik Tok, Cyberpesten etc.   

Allemaal ‘dagelijkse kost.’  

Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden en kennis is met één druk op de knop onder handbereik. Niet alleen via 
een PC, laptop of Tablet maar zeker met hun telefoon. 

Deze moderne media heeft echter ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer liggen zoals: 

 cyberpesten 

 cyberseks 

 groepsdruk, beïnvloeding 

 fraude, oplichting 

 grooming, sexting 

 verslaving ( game, social media) 

 ……. 
 

Moet je er iets tegen doen? Wat kan je er tegen doen? 

Het kernwoord tijdens deze workshop is ‘bewustwording’. Je wordt meegenomen in een weg langs ervaringen, beelden 
en gegevens. Als ouder/ verzorger/ jongere wordt je aan het denken gezet.Bewust gemaakt van de gevaren en de 
meerwaarde van de moderne media én je eigen aandeel daarin. 
 

Adviesbureau Lei Seuren biedt: 

- Voorlichting voor: 
o Jongeren ( workshops voor alle soorten van onderwijs) 
o hun ouders/verzorgers/volwassenen (ouderavonden) 
o Professionals (workshops leerkrachten, begeleiders) 

- Individuele begeleiding 
o Jongeren en volwassenen met specifieke vraagbehoefte 

 
 
Lei Seuren 

Lei Seuren heeft 39 jaar ervaring  bij de politie waarvan 32 jaar als zedenrechercheur. Daarnaast geeft zijn adviesbureau 
al 15 jaar voorlichtingen op allerlei gebied waaronder de moderne media. De vraag om voorlichting rond dit thema 
werd steeds dringender. Vandaar dat hij met passie deze vraag is gaan beantwoorden in de vorm van 
voorlichtingsavonden en het geven van advies voor ouders, leerkrachten, betrokkenen en workshops voor de 
kinderen/jongeren.  

 

Voor de groepen 7 en 8 is dit op vrijdag 20 maart. De ouderavond is op dinsdag 24 maart om 
19.30 uur.  
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De bieb op school………eindelijk 

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het inrichten van een bibliotheek in onze school.  
En nu was het eindelijk zover; de bieb ging afgelopen dinsdag open.  
Alle groepen hebben deze dag een bezoekje gebracht aan de schoolbieb. Onze leesconsulente Anouk Vercoulen had 
een leuke activiteit voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 over boeken en voor de groepen 5 t/m 8 kwam schrijfster 
Li Lefébure vertellen over het schrijverschap en had bovendien een leuke leerzame quiz. Ook werd de naam van onze 
bieb onthuld: KOMinMIJNbieb. Deze naam is verzonnen door Sanne, Joep en Keano uit groep 7. De 4 vrijwilligers die 
samen met ons de kinderen willen helpen aan een leuk en passend boek waren ’s morgens ook allemaal aanwezig zodat 
de gezichten al een beetje bekend zijn als de kinderen in de schoolbieb komen. 
Na schooltijd was het voor ouders/verzorgers mogelijk om onze bieb te komen bekijken.   
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.  
 

 
 

       
 

 

  

http://www.jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes
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Jeugdactiviteiten maart stadsbibliotheek Venlo 

Peuterbieb Speciaal | Knuffels’ logeerfeestje in de bieb  
 Jouw lievelingsvriendje mag uit logeren! Samen genieten jullie van een leuk voorleesverhaal, en dan is het bedtijd. Wat 
zou ‘ie allemaal meemaken? Haal hem de volgende dag vanaf 13:00 uur weer op en je krijgt een kleine verrassing mee 
voor thuis! 
Woensdag 11 maart | 10:15 -11:00 uur | GRATIS | Aanmelden is niet nodig. 
 
 
Voorrondes Declamatiewedstrijd in STEK | (6-12 jaar)  
Hé Venlonaerke! Vind je het leuk om in het dialect een voordracht te doen? Pak je plek in STEK tijdens de voorrondes 
van de declamatiewedstrijd, georganiseerd door dialectvereniging Veldeke Venlo. Wie weet sta jij dan op 5 april in de 
finale. Komen aanmoedigen mag natuurlijk ook. 
Maandag 16 en dinsdag 17 maart, 16:00-17:00 uur 
GRATIS | Aanmelden en meer info: veldekedeclamatie@hotmail.com 
 
Ranja met …. Een dansje  
Weet jij al wat je later wilt worden? Heb jij een hobby of iets wat je super leuk vindt om te doen en zou je daar 
misschien ooit wel je geld mee willen verdienen? Volg je droom! Aletta laat vandaag aan ons zien hoe zij haar 
dansdroom waarmaakte met haar eigen Urban Dance Studio. Natuurlijk gaan we ook even met de voetjes van de vloer, 
dus let’s get moving!  
Woensdag 18 maart | 15:00 – 16:00 uur 
GRATIS | Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
 

Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus 

Er zijn op dit moment op verschillende plekken in Nederland personen besmet met het coronavirus (COVID-19). Het is 
heel begrijpelijk dat mensen hierover ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel 
naar school of de kinderopvang moeten brengen. GGD Limburg-Noord geeft met deze brief uitleg. Op de website 
www.ggdlimburgnoord.nl staat steeds de laatste informatie. 
 
Geen symptomen dan gewoon naar school in Nederland 
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school en de 
kinderopvang.  
 
Wat als kinderen ziek worden? 
Als een kind koorts én hoestklachten of benauwdheid heeft, laat het kind dan naar huis gaan of ophalen door de 
ouders. Ouders kunnen dan telefonisch contact op nemen met hun eigen huisarts en die overlegt indien nodig met de 
GGD. 
 
Wat kun je doen om verspreiding te voorkomen? 
Deze maatregelen zijn heel simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus 
altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 

 handen wassen met zeep (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen) 

 hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg na gebruik in afgesloten prullenbak 
 

Heb je vragen? 
Kijk op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. Daarnaast is er specifieke informatie van de rijksoverheid voor 
scholen en kinderopvang:  

 veelgestelde vragen over Coronavirus en het onderwijs 

 veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang 
 

Zit jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met GGD Limburg-Noord, 088-119 1990 
 

 

mailto:info@bibliotheekvenlo.nl
http://www.ggdlimburgnoord.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
http://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
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Samen Winnen Belfeld 
 

 

 

Ben jij de beste FIFA speler van Belfeld? 
Ben jij de beste FIFA speler van Belfeld en wil je kans maken op mooie prijzen? Op 14 maart 2020 organiseert VV 
Belfeldia en Samen Winnen Belfeld gezamenlijk met MIFA, hoofdsponsor van het VVV-Venlo e-Sports team, een FIFA 
toernooi voor jong en oud! Het VVV-Venlo e-Sports team bestaat o.a. uit Nick Cooiman en Dennis Verhoeven. Beide e-
gamers leren jou op zaterdag 14 maart de beste FIFA tips en tricks! Deelname is gratis! De kantine van VV Belfeldia 
wordt omgebouwd tot een echte gamehal. Iedereen uit Belfeld is welkom, ook als je geen lid bent van VV Belfeldia. 
  
Lijkt het je wat? Schrijf je snel in via het online inschrijfformulier op www.belfeldia.nl/e-games-fifa/ of geef het 
inschrijfformulier af in de kantine van VV Belfeldia! 
  
Tot zaterdag 14 maart! 
  

 

http://www.belfeldia.nl/e-games-fifa/

