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                  Nieuwsflits nummer 29 
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Kalender volgende week: 

Ma  15 april:   
Di  16 april: 
Wo  17 april:  Route 8 voor groep 8 
Do 18 april:  Route 8 voor groep 8 
Vr 19 april:  Route 8 voor groep 8 (uitloopdag) 

’s middags start meivakantie 
     
 
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 

Voor de Koningsspelen hebben we weer gemengde groepjes gemaakt van leerlingen van groep 3 t/m 8. Het is zó 
leuk om te zien hoe goed dat samen gaat. De oudste kinderen zijn heel zorgzaam voor de jongere kinderen. 
Dinsdagmiddag hebben deze groepjes een naam voor hun groep bedacht, een (oud) schoolshirt versierd en een yell 
bedacht die vanmorgen vaak te horen was. We zijn gestart met een gezellig koningsontbijt, vervolgens is de 
koningsdans gedaan, waarna er met de spellen begonnen kon worden. Iedereen heeft vol enthousiasme mee 
gedaan en we kunnen niet anders dan concluderen dat het wederom een succes was. 

Afgelopen woensdag hadden de leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen. Met dank aan de vele 
vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk maken want zonder hen is het onbegonnen werk. Vanaf deze plek 
nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage. En het mooist van alles is, dat alle kinderen geslaagd zijn. Supergoed 
van jullie!! Jullie weten nu in ieder geval hoe het moet! 

De MR heeft 2 weken geleden vergaderd. De start van de avond was samen met de ouderraad waarin onder 
andere gekeken is naar de begroting. Hieronder vindt u een verslag van wat er deze vergadering allemaal 
besproken is. 

Komende week zijn er 2 dagen gepland voor Route 8; de eindtoets voor onze leerlingen van groep 8. Zij kunnen 
middels deze adaptieve toets laten zien wat ze de afgelopen 8 jaar hier op KOM.MIJN hebben geleerd. We wensen 
iedereen natuurlijk heel veel succes en kijken vol vertrouwen de resultaten tegemoet. 

Verder aandacht voor de spontane opruimactie van kinderen uit groep 5D waarover ik u vorige week vertelde. Ook 
een bijdrage uit groep 7 die naar de Koel zijn geweest en nieuws over een bijzondere les in groep 8O 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Opruimactie leerlingen groep 5D 
Wij (Sophie, Chloë en Nienke) uit groep 5D hebben op vrijdag 5 april na schooltijd het speeltuintje “aan de Bolenberg” 
opgeschoond. 
We mochten de knijpers van school lenen en zijn flink aan de slag gegaan. 
Nu is het speeltuintje weer helemaal schoon. 
Hopelijk blijft dit zo, zodat alle kinderen in een schone speeltuin kunnen spelen. 
  
Groetjes van Sophie, Chloë en Nienke 
Groep 5D 
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MR bijeenkomst 28 maart 2019 
 
Het was een donderdagavond dat we met de MR bij elkaar kwamen om de schoolzaken samen door te spreken. 
Vandaag een speciale vergadering, want we starten met het jaarlijkse overleg met de Ouderraad van onze school. 
Zij hadden een aantal zaken die we samen besproken hebben. Ook hebben ze ons op de hoogte gesteld van hoe het bij 
hun loopt. 
Ze merken steeds meer dat de betrokkenheid van de ouders terug loopt. En dit is erg jammer. Want juist de ouderraad 
zorgt ervoor dat onze kinderen leuke activiteiten kunnen organiseren op school. Zonder de ouderraad zouden diverse 
activiteiten niet door kunnen gaan. Dus mede namens de MR wil ik alle ouders vragen zich in te zetten voor deze 
activiteiten die de ouderraad organiseert. Want zonder jullie hulp en inzet moeten onze kinderen straks activiteiten 
gaan missen. En dat laten we toch niet gebeuren? 
 
De ouderraad zoekt overigens nog een voorzitter. Heb je interesse meld je dan bij hen. De contactgegevens zijn terug te 
vinden op de site van de school. Ook wanneer je gewoon lid wilt worden, kun jij je hier aanmelden. 
Verder hebben we de financiën nog nagekeken en dit zag er allemaal goed uit. 
We hebben de dames bedankt voor hun inzet en bijdrage. 
 
Hierna over naar onze eigen agenda punten. 
De leerkrachten hadden een studiedag gehad met als onderwerpen: Visie.  
Niet alleen maar leren maar ook het veld in. Zo hebben ze foto’s mogen maken over hoe zij de visie om konden zetten 
in beelden. Aan de verhalen te horen een leuke en verhelderende opdracht. 
Wie weet krijgen we de foto’s nog eens te zien in de nieuwsbrief. Ook hadden ze een muziekworkshop van een 
vakdocent muziek. Iedereen was enthousiast. 
 
De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek is inmiddels binnen. Hierover gaat het team verder nog in gesprek 
met elkaar. Hier zullen we later in het jaar nog op terug komen. 
 
Voor komend schooljaar zag het er even naar uit dat er van 2 leerkrachten afscheid genomen moest worden. Maar 
gelukkig door de nieuwe financiële impuls vanuit de overheid is dit van de baan. Volgend schooljaar behouden we dus 
de benoemde fte’s. Hierdoor kan er verder worden gegaan met de werkdrukverlaging. Een mooi vooruitzicht alvast voor 
het nieuwe schooljaar. 
 
Uiteindelijk nog de rondvraag. En daar ik als enige ouder nog maar over was aan het einde van de vergadering heb ik me 
maar even vol ingezet. Onderwerpen die we nog besproken hebben zijn muziek in de klas. Loopt lekker. Er zijn 
inmiddels al boomwhackers, klankstaven en drumstokken aangeschaft. Ook een grote kist met ritme instrumenten zit er 
aan te komen. Ik zeg : Goed bezig!  
Verder hebben we het nog kort gehad over begeleiding van projecten. Dat het van belang is dat de kinderen stapsgewijs 
wordt geleerd hoe ze bijvoorbeeld een presentatie moeten voorbereiden. Het is niet voor ieder kind even makkelijk. 
Ervaart u misschien dat uw kind hier problemen mee heeft? Meld het aub bij de leerkracht. 
En ook had ik nog een puntje over het huiswerk. Maar al gauw kreeg ik het huiswerk mee om dit verslag te maken. 
Nou, bij deze is mijn huiswerk klaar en hoop ik op een mooi plakplaatje. 
 
Bedankt weer voor het lezen en we houden contact! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR  
Bart Bongaerts 
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Verkeersexamen 2019 
 
 
 
Bij het praktisch  Verkeersexamen moet je een route aanhouden die met pijltjes zijn aangegeven. Je moet goed 
opletten, goed omkijken, je hand uitsteken en naar de borden kijken. 
En bij het theoretisch verkeersexamen moet je 25 vragen beantwoorden. Als je er minstens 16 goed hebt ben je 
geslaagd voor het examen. Als je niet bent geslaagd moet je een  herexamen doen. 
Dit jaar was het heel goed gedaan, iedereen is geslaagd 
en iedereen had zijn diploma gehaald.  
 
Mijn mening 
Ik was in het begin echt super zenuwachtig , maar het viel echt reuze mee. Dus maak je geen zorgen als je  
verkeersexamen hebt, het komt helemaal goed! 
 
 
Groetjes Noah 
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Verkeersexamen 2019 
 
Bij het praktisch verkeersexamen moet je een route fietsen om te testen hoe goed je kunt fietsen. Je bespreekt eerst 
met de hele klas de route en kan je de tips noteren. Dan kan je het boekje meenemen naar huis om te oefenen.  
 
Bij het theoretisch verkeersexamen moet je 25 vragen beantwoorden. Als je er minstens 16 goed hebt ben je geslaagd 
voor het examen. Als je niet bent geslaagd moet je een herexamen doen. 
 
Het is dit jaar erg goed gedaan en iedereen is geslaagd voor het examen! 
 
Persoonlijk vind ik het erg leuk en ook niet te moeilijk om te doen. Ik was eerst heel zenuwachtig, maar het was goed te 
doen. 
 
Groetjes Neomi, 7Q 
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MS workshop 
 
Op maandag 8 april heeft groep 8o een workshop over MS (multiple sclerose) gehad. Onder leiding van Wendy, Ramon, 
Cynthia en Jikke. Ms is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. dit stelsel bestaat uit je hersenen en ruggenmerg. je 
hersenen werken als een soort computer : klik op ´arm omhoog ´ en je arm gaat omhoog. Die opdracht gaat namelijk 
vanuit je hersenen via je zenuwen naar de spieren van je arm. Maar niet als je MS hebt. Wendy en Ramon van de MS 
vereniging hebben ons laten zien en voelen hoe het is om MS te hebben. Zo hebben we ervaren dat het erg lastig 
schrijven is en het moeilijk is om te lopen als je een klapvoet hebt en na een activiteit zijn je spieren heel erg zwaar. 
Groep 8o vond het heel leerzaam en leuk om te zien hoe het in zijn werk gaat. Groep 8O wil Ramon, Wendy, Cynthia en 
Jikke heel erg bedanken voor de leerzame workshop.  
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Scholentour VVV 
 
 
Toen we aankwamen konden we de jassen fijn ophangen, toen gingen we door naar een zaaltje, daar kregen we een 
leuk dansje als opwarming. Daarna werden er groepjes gemaakt, en werden we verdeeld. Een groepje ging naar een 
voedingsquiz, de andere naar een boks sport, toen gingen we als laatste naar een Powerpoint over sportiviteit en 
respect. De informatie over respect, sport en voeding werd goed uitgelegd. Daarna kregen we een broodje/boterham 
met kipfilet/kaas. Daarna hadden we even tijd voor ons zelf. Daarna gingen we door naar de velden. Als sporten had je 
rugby en voetbal. Je had verschillende vakken, en daar kon je verschillende dingetjes leren. Als einde maakte we een 
groepsfoto. 
 
 
Groetjes Shalin en Fayenna 
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Koningsspelen 2019 
 

Hierbij enkele foto’s van de Koningsspelen (of de voorbereiding daarvan) van vandaag ! 

 

 

 


