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                  Nieuwsflits nummer 28 

 5 april  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  8 april:    
Di  9 april: 
Wo  10 april:  Praktisch verkeersexamen groepen 7 
Do 11 april:  Stadiondag bij VVV voor de groepen 7 

’s Middags bezoek groep 2I aan tomatenkwekerij Jakobs-Rieter 
Vr 12 april:  Koningsspelen; we starten met het Koningsontbijt 
     
 
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 

We hebben behoorlijk gelachen afgelopen maandag 1 april. Kinderen en ook collega’s haalden leuke grapjes bij 
elkaar uit. Zo waren er tekeningen met “zoek de 10 verschillen” die niet (allemaal) te vinden waren, koffie of thee 
met zout of peper, een Citotoets bewegen en n mooi versierde auto. 

     

Het afgelopen weekend was de Venloop. De foto’s van alle kanjers die hieraan mee hebben gedaan vindt u 
verderop in deze nieuwsflits. 

De presentaties waarover ik vorige week kort iets vertelde vormden de afsluiting van een thema (Wereldsterren). 
We hebben daarmee een proefperiode afgesloten van een digitale methode voor wereldoriëntatie, Blink genaamd, 
die ons en de kinderen erg aanspreekt. Ze zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren en de 21st 
century skills komen geïntegreerd aan bod. De groepen 5 t/m 8 gaan hier mee aan de slag. 

Afgelopen donderdag was het theoretische verkeersexamen voor alle leerlingen van groep 7. We zijn trots op al 
deze knapperds, want ze hebben allemaal hun diploma behaald en weer een stap dichterbij veilige deelname aan 
het verkeer. Volgende week volgt het praktische examen. Heel veel succes allemaal. 

Nog iets om te vermelden. 3 leerlingen uit groep 5 kwamen vragen of ze de knijpers van school mochten lenen om 
in het speelparkje in hun buurt de rommel op te ruimen. Natuurlijk mag dat, zo’n initiatief verdient het om 
gestimuleerd te worden. Ik ben erg trots op de betrokkenheid van deze kinderen bij hun directe omgeving. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Féééést in Belfeld op Koningsdag 
Hoera , wij hebben weer een gezellig samenzijn ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de 
Koning. In Belfeld zeggen wij; 

27 april 2019 is de Koning jarig en dan vieren wij feest, want het is Koningsdag. 

Bij deze verjaardag hoort ook een Koninklijke onderscheiding, dat wil zeggen dat mensen bijzondere verdiensten 
hebben verricht voor de gemeenschap. Dat wordt gevierd in het stadhuis van Venlo. 

Voor jullie peuters en groep 1 t/m 3 van de basisschool is er de optocht, die gestart wordt vanaf de Hamar waar jullie 
om 13.30 uur verzamelen. Vervolgens komt de Koningsboom en dan gaan jullie samen in optocht door de straten van 
Belfeld en eindigen op weer op het Stevensplein, waar jullie dan chips en limonade krijgen en samen met jullie ouders 
bij vele Belfeldse verenigingen aan een sportieve of speel activiteit kunnen meedoen.  

Maar hoe komen jullie aan het crêpepapier?     Let op…….  

Alleen kinderen die deelnemen aan de optocht ontvangen crêpepapier!!! Hiermee kunnen ze de rolstoel of fiets 
versieren. Het crêpepapier wordt meegegeven aan de volwassene die het kind op komt halen, niet aan de kinderen 
zelf. 

Op woensdag 17 april is het comité  van 12.00 uur tot 13.00 uur aanwezig bij de hoofdingang  van de school om het 
crêpepapier uit te delen. Bij goed weer buiten, bij minder goed weer binnen bij de balie.  
Wij stellen jullie komst zeer op prijs en wensen namens het Comité een plezierige dag toe. 
 
Met hartelijke groet, 
Dorpsraad Belfeld en Comité Zoëmaar veur de Jen. 

Venloop 2019 
Dit zijn de kanjers van KOMMIJN die dit jaar meegedaan hebben aan de Venloop. Er waren er zelfs bij die zowel op 
zaterdag aan de wandeltocht mee hebben gedaan (zelfs de 40 km!) als ook op zondag en al 10 km kunnen rennen. 

Groot respect voor deze kanjers. Proficiat met jullie prestatie; we zijn hartstikke trots op jullie!! 
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Cito-toets Gym  

 
Op maandag 1 april werd in groep 8 de pilot “Cito Gym” gestart, waarbij aan de kinderen vragen werden gesteld 
rondom sport en bewegen. Zo werd er gevraagd naar diverse atletiek-onderdelen, werd gevraagd om de belijning van 
een voetbalveld te tekenen en kwamen er nog een aantal “doe-opdrachten” aan bod. Een van de opdrachten was om 
de eigen naam eerst met je schrijfhand te noteren, daarna met de andere hand en tot slot met het potlood tussen je 
lippen. De toets werd afgesloten met het invullen van enkele letters en cijfers en wanneer uit deze slotopdracht een 
woord ontstond, was de toets goed gemaakt. Leuk om te zien dat er tot het einde hard werd gewerkt aan deze toets, 
tot het moment dat het duidelijk werd dat de toets een 1 april-grap was ! Wat hebben we gelachen (vooral juf Lieke en 
meneer Robert !!) 
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Muziek workshop 
 
Op de NOT-beurs heeft juffrouw Michelle een muziek workshop gewonnen van Meer Muziek In De Klas. Meneer Kevin 
heeft deze muziek workshop verzorgd. Hieronder enkele reacties van kinderen uit groep 7Q.  
 
Muziek workshop 
wij vonden leuk dat iedereen aan de beurt kwam met de metallofoon of een xylofoon te spelen. en als dat we 
het  tegelijk speelde. we hebben ook met de boomwhackers geoefend. 
we hadden met ritme gespeeld in akkoorden. eerst wisten we niet wat het was nu weten we het wel. het was leuk 
want het kwam in veel liedjes voor daar hadden we een grappig liedje van gezien. het was leuk om iets meer muziek 
te hebben gedaan.  
 
Mischa en Nova groep 7Q 
 
 
 
 

Extra muziek 
 

wat vonden wij ervan ? 
wij vonden de extra muziekles leuk  

We hebben met boomwhackers, xylofoon en de metallofoon muziek gemaakt. 
Met de instrumenten hebben we een akkoord gemaakt. 

dat was super leuk want iedereen is aan de beurt geweest (xylofoon/metallofoon) conclusie: wij vonden het leuk!!  
 
 

gr. Jitse en Isa groep 7Q 
 
 
  

          


