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Kalender volgende week: 

Ma  1 april :   
Di  2 april :  
Wo  3 april : Leerlingenraad 
Do  4 april : Verkeersexamen groep 7 (theorie) 
  Kleutertheater groep 2 
Vr  5 april :  
     
 
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 

Dit weekend staat in het teken van de Venloop. Net als voorgaande jaren zullen er weer veel kinderen van onze 
school hieraan meedoen. Iedereen mag maandag zijn welverdiende medaille meebrengen waarmee we iedereen 
op de foto zetten. Volgende week staat ie dan hier in met alle trotse snoetjes.  Dit weekend gaat ook de klok een 
uur vooruit. Dat betekent voor de een, een uurtje minder lang slapen, voor de ander een uurtje langer van de dag 
genieten (iets met een glas dat halfvol of half leeg is). Hoe dan ook is het ’s avonds langer licht wat voor mij in ieder 
geval bijdraagt aan het voorjaarsgevoel. 

 

 

 

Qua vervanging was deze keer groep 2 aan de beurt. Juffrouw Vivian werd ziek en er waren zoals inmiddels 
“normaal” is, geen vervangers. Voor groep 2 betekende dit deze week 3 verschillende gezichten. Met dank aan 
juffrouw Connie en juffrouw Steffie heeft deze groep wel het normale lesprogramma kunnen volgen. 

Groep 8 had deze week Duitse les. Meneer Ralf, docent Duits van Broekhin, komt deze lessen geven aan een aantal 
groepen. Volgende week is groep 7N aan de beurt. Hieronder vindt u een kort verslagje met foto hiervan. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Duits in groep 8 
 

 

 

Donderdag 28 maart hadden we een gastles Duits van een leraar van het Broekhin college. 
Hij was erg enthousiast over hoe wij het deden. 
We leerden hoe we ons zelf moeten voorstellen in het Duits, de cijfers één tot en met twaalf. 
We leerden ook de goede uitspraak. 
En vertalen van Nederlands naar Duits. 
De hele klas vond het heel erg leuk en leerzaam. 
Omdat de leraar het ook leuk deed. 
 

Amin & Bram (groep 8P) 


