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                  Nieuwsflits nummer 26 

 22 maart  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  25 maart:    
Di  26 maart:  
Wo  27 maart: 
Do 28 maart: MR vergadering 
Vr 29 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 

Het lerarentekort is nog nooit zo dichtbij geweest als afgelopen dinsdag. We hebben de afweging moeten maken 
om ofwel groep 7Q voor de tweede dag op rij op te splitsen en te verdelen over de andere groep 7, de beide 
groepen 6 en de beide groepen 8, ofwel de ouders te vragen de kinderen thuis te houden. Hoewel dat niet in het 
protocol staat hebben we toch gekozen voor het opsplitsen van de groep. Gelukkig was juffrouw Michelle er 
woensdag zelf weer.  

In de druppelgroep van juffrouw Amee is beer ernstig ziek. Gelukkig zijn er voldoende kundige dokters die beer snel 
weer beter maken. Verderop vindt u een foto hiervan. 

Afgelopen week is ook de NS weer in groep 8 geweest voor een gastles. Zoals ieder jaar is dit altijd weer heel 
indrukwekkend. Hieronder kunt u een kort verslag van de kinderen hierover lezen. 

In de groepen 6, 7 en 8 zijn de presentaties van het thema “Wereldsterren” deze week van start gegaan. Het was 
erg leuk om te zien hoe divers dit thema is opgepakt en uitgewerkt. Een paar groepjes hebben mij uitgenodigd om 
te komen kijken en luisteren en zelfs proeven. Ik heb er van genoten. Wat een enorm potentieel aan talent zit er op 
KOM.MIJN. Echt iets om trots op te zijn. 

Heeft u ook gemerkt dat de lente begonnen is? Heerlijk weertje zo aan het einde van de week. Dat belooft wat. De 
groep van juffrouw Xandra en juffrouw Demi is in dat kader vanmorgen naar de Kinderboerderij geweest en de 
groep van juffrouw Charlotte is al druk bezig met het poten van allerlei groentezaadjes. Er wordt druk gegraven en 
bewaterd en ongetwijfeld heel lief tegen gepraat. Benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen….  

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Pap, doe normaal! 

Humoristische voorstelling voor ouders en coaches! 

 

Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in het haar. Veel ouders, 

trainers/coaches, leraren, e.d. herkennen dat. En wat doe je dan? Daarover gaat de humoristische 

voorstelling ‘Pap, doe normaal!’, die op vrijdagavond 12 april 2019 in Hout-Blerick te zien is. Meld je 

nu aan want dit mag je niet missen! 

 

In de voorstelling zien we een vader / coach die een andere aanpak probeert bij zijn zoon. Thuis, 

rond zijn school én bij zijn sportclub. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn… 

 

Een voorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen die kinderen heeft of kinderen begeleidt. 

De reacties zijn zeer enthousiast!  

 

Deze nieuwe voorstelling is van de makers van ‘Wel winnen, hè!’, de voorstelling die in onze regio 

meermalen te zien was en zeer enthousiast werd ontvangen. 

 

De voorstelling op vrijdag 12 april 2019 vindt plaats in de Zalzershaof in Hout-Blerick 

(Zalzerskampweg 64). De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf van 20.00 tot circa 21.15 uur 

(zonder pauze). 

 

Een kaartje kost eigenlijk €17,50 maar dankzij de medewerking van de gemeente Venlo is de 

toegang dit keer slechts €5 (inclusief consumptie)!  

 

Let op: vol is vol! Dus bestel je kaartjes snel. Dat kan vanaf nu, via: 

https://www.chipta.com/tickets/event/18370/pap-doe-normaal/ 

 

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.PapDoeNormaal.nl. Daar is ook de trailer 

te zien. 

Tot vrijdag 12 april! En uh…. vraag aan andere ouders, trainers/coaches, leraren, e.d. ook of ze 

meegaan. Maken we er een gezellige avond van met z’n allen! 

 

Samenspel Hout-Blerick. 

https://www.chipta.com/tickets/event/18370/pap-doe-normaal/
http://www.papdoenormaal.nl/
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Beer is ziek in de druppelgroep 

 

 

 

Gastles N.S. 
Dinsdag kwamen er twee machinisten vertellen over de treinen van NS. Ze vertelde over de wielen van de trein, over de 
schermen ook over het spoor en nog veel meer. Ze hebben ons ook verteld over de gevaren van de trein. Bijvoorbeeld 
dat een trein een hele lange remweg heeft en daarom moeilijk even snel kan stoppen. Toen ze daarover vertelden lieten 
ze de film Knalrood zien. Dat was heel indrukwekkend om te zien. Het ging over de gevaren van de trein. Ik denk dat 
iedereen nu goed oplet bij de trein. 
 
Geschreven door Nika (groep 8P) 
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Open Bedrijvendag  

 

Het klokhuis organiseert een open bedrijvendag en wij doen er aan mee. 

Kinderen kunnen dan een kijkje achter de schermen nemen. 

  

Het leuke is dat het Klokhuis bij ons TV opnames gaat maken tussen 14.00-16.00uur en wij 

willen natuurlijk dat er dan veel kinderen zijn. 

Zouden jullie de poster door willen sturen naar jullie oud collega’s en vragen of zij dit onder de 

aandacht willen brengen? 

  

Kinderen kunnen zich opgeven via de website. Tevens is daar nog meer informatie te 

vinden:www.backstage.hetklokhuis.nl 

 

 

http://www.backstage.hetklokhuis.nl/

