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                  Nieuwsflits nummer 29 

 21 mei 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 24 mei:   2e Pinksterdag; vrij van school 
Di  25 mei:  
Wo  26 mei:     
Do 27 mei: 
Vr 28 mei:  
     
 
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 

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke meivakantie. Het weer zat soms mee, maar soms ook 
tegen. Qua besmettingen was het vrij rustig; er zijn 3 besmettingen gemeld, maar geen ervan had gevolgen voor 
onze leerlingen qua quarantaine tijdens de vakantie. Deze week staat de teller (nog) op 2. We hopen er het beste 
van voor de komende laatste weken. 

Net vóór de meivakantie hebben onze kanjers uit groep 8 hun eindtoets (route 8) gemaakt. Helaas zijn de 
resultaten hiervan nog niet bekend. We wachten met z’n allen vol spanning af… 

Thijn uit groep 5 had het idee om mondkapjes die hij her en der in dorp zal rondslingeren op te gaan ruimen en 
vroeg of hij hier een grijper van school voor mocht lenen. Natuurlijk mag dat, dus ging hij afgelopen woensdag 
samen met Joey op pad. Kijk maar eens naar de foto’s verderop in de deze nieuwsflits. KOM.MIJN én Belfeld mogen 
trots op zo’n betrokken leerlingen zijn. 

De Avondwandel4daagse gaat dit jaar weer niet door, maar zal opnieuw op een andere manier vormgegeven 
worden, net als vorig jaar. Hieronder treft u al wat informatie hierover aan en over de data voor de Avond4daagse 
van 2022.  

Geniet van het lange Pinksterweekend! 

                                                                                                                                                         

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Opruimactie van 2 kanjers  

Thijn en Joey uit 5S hebben woensdagmiddag een grote ronde door Belfeld gemaakt om op te ruimen met een grijper. 
De bedoeling was om mondkapjes op te ruimen, maar ze hebben meteen alles “gegrepen” dat niet op straat thuishoort. 
Ze hebben veel plezier gehad en van verschillende voorbijgangers complimenten gekregen! 
Hierbij enkele foto's! 
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Zomerwandel4daagse 2021/ Avond4daagse 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


