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Kalender volgende week: 

Ma  7 september:   Kennismakingsgesprekken (online)  
Di   8 september:  Kennismakingsgesprekken (online)  
Wo   9 september:     Kennismakingsgesprekken (online) 
Do 10 september:  Kennismakingsgesprekken (online) 
Vr 11 september:  Kennismakingsgesprekken (online) 
     
 
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 

Gisteren heeft u het aangepaste protocol voor basisonderwijs ontvangen. Hierin stond niet heel veel nieuws , 
behalve een toevoeging over ventilatie en een toevoeging over thuisquarantaine mocht u van vakantie 
teruggekeerd zijn uit een oranje gebied. Die toevoeging is voor onze regio mosterd na de maaltijd, aangezien we al 
ruim een week bezig waren voor wij dit protocol toegezonden kregen.  

Even een update over het continurooster: afgelopen week heb ik diverse scholen benaderd die een continurooster 
voeren en mijn licht opgestoken over hoe zij de pauzes van de leerkrachten geregeld hebben en welke schooltijden 
ze hanteren. Dit heb ik met alle leerkrachten gedeeld. Het blijkt makkelijker te organiseren voor een kleine school, 
dan voor een grote school. Wordt natuurlijk vervolgd. 

Vanmorgen hadden we hoog bezoek. KOM.MIJN was uitgekozen als “kick-off”-school voor het E-waste project van 
de gemeente Venlo. De wethouder kwam bij ons op bezoek (buiten natuurlijk ivm coronamaatregelen) om het 
startsein te geven voor de E-waste-race. Van KOM.MIJN doen de beide groepen 8 hieraan mee. Vanaf maandag 
start de race tegen andere scholen. Wat E-waste precies is en wat de race inhoudt kunt u hieronder lezen. 

Komende 3 weken vinden de kennismakingsgesprekken weer plaats. Doel is om nader kennis te maken met u als 
ouders en vooral u aan het woord te laten over uw kind(eren). Ook heeft u inmiddels de vraag gekregen om de 
actuele telefoonnummers door te geven en of er iets veranderd is ten opzichte van het vorig schooljaar. Niks zo 
vervelend als een oud of foutief telefoonnummer in het systeem hebben staan op het moment dat we u dringend 
nodig hebben. Bijvoorbeeld als uw kind ziek geworden is. 

Tot slot kan ik u melden dat de groepen 6,7 en 8 dit jaar ook weer mee doen aan het Internationaal 
Lichtkunstfestival “Enchanted Gardens”in de Kasteeltuinen Arcen. 136 kunstwerken worden vanuit Belfeld 
aangeleverd voor het “Light Art by Kids”. Deze kunstwerken zijn te bewonderen tussen 9 en 25 oktober en hebben 
als thema “geschiedenis”. Dit haakt aan bij het thema van de Kinderboekenweek “En toen?” 

Hartelijke groeten en een prettig weekend, 

Anouk van Lierop 
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E-waste race 

Wat is E-waste?  

E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland iets meer dan de helft van de totale 
hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Dit is enorm zonde, want het zit vol met waardevolle materialen. Gaat u 
maar eens na wat u mogelijk thuis nog heeft liggen: een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen 
kan beter door het gemakkelijker en leuker te maken. Dit doen we met de E-waste Race! 

Wat is de E-waste Race? 

Tijdens de E-waste Race krijgen de leerlingen van groep 8 een inspirerende en interactieve gastles.  Daarin leren ze alles 
over het belang van recycling van e-waste. Na deze gastles nemen de deelnemende groepen het tegen elkaar op om 
zoveel mogelijk e-waste, (kleine) elektronische apparaten, in te zamelen. De groep die het meeste inzamelt per leerling 
wint een fantastische schoolreis voor de hele klas! 

Scholieren zullen tijdens de race worden ondersteund door onze website. Op de website kunnen buurtbewoners e-
waste aanmelden en aangeven wanneer dit opgehaald kan worden. De deelnemende groepen kunnen op deze tijd langs 
de buurtbewoner om het e-waste op te halen. Op de website kunnen de leerlingen dagelijks zien hoeveel e-waste zij, 
maar ook de andere scholen, al ingezameld hebben. 

Recyclen 

De E-waste Race werkt samen met lokale gemeenten, lokale afvalbedrijven en Weee Nederland. De e-waste die 
ingezameld wordt op scholen, wordt door deze partijen op een juiste manier afgevoerd en gerecycled. Door samen te 
werken met Weee Nederland, de lokale gemeenten en lokale afvalophaaldienst zorgt de E-waste Race er dus voor dat 
heel veel e-waste weer terug in de kringloop komt. 

Hergebruiken 

Tijdens de gastles wordt veel aandacht gegeven aan het hergebruik van elektronische apparaten. We maken de 
kinderen bewust dat ze vrijwel altijd anderen blij kunnen maken met hun e-waste door het, wanneer het nog goed 
werkt, naar een kringloopwinkel te brengen of het zelf aan iemand anders te geven of het door te verkopen. Op deze 
manier stimuleren wij het hergebruik van e-waste. 

Reparatie 

Een ander belangrijk aspect van ons project is reparatie. Door kinderen er bewust van te maken dat elektronische 
apparaten vaak te repareren zijn, ook door jezelf, kunnen apparaten veel langer mee en is er automatisch minder e-
waste. We kunnen scholen zelfs voorzien in een echte demontageworkshop, waarin kinderen leren wat er allemaal aan 
de binnenkant van een elektronisch apparaat zit. Zo leren ze dat het repareren van een apparaat helemaal niet zo 
moeilijk hoeft te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weee.nl/
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