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                  Nieuwsflits nummer 2 

 17 september 2021 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 20 september:  kennismakingsgesprekken  
Di  21 september: start van de herfst 

kennismakingsgesprekken  
Wo  22 september:    kennismakingsgesprekken  
Do 23 september: kennismakingsgesprekken                                                                                                                     
   Vormsel groep 8 
Vr 24 september: kennismakingsgesprekken  
 
     
 
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 

Niet te geloven dat komende week de herfst alweer begint. De afgelopen jaren hebben in de herfst meerdere 
groepen van KOM.MIJN deelgenomen aan het lichtkunstfestival “Enchanted Gardens” in de Kasteeltuinen in Arcen. 
Ook dit jaar doen meerdere groepen hieraan mee. De teller staat op dit moment op 186 kinderen en dus even 
zovele kunstwerkjes die er gemaakt zullen worden. Het thema luidt dit jaar “Ode aan het Limburgs Landschap”. Ik 
kijk er al naar uit om te zien hoe dat verwerkt wordt door onze leerlingen. Tussen 15 en 31 oktober kan alles 
bewonderd worden.  

In de nieuwsbrief beginnen we met een nieuwe rubriek;  Wie is er jarig deze week? Hieronder schenken we kort 
aandacht aan alle jarigen op KOM.MIJN. 

De groepen 1/2 hebben afgelopen maandag bezoek gehad van Paolo de zebratemmer. Dit was een activiteit in het 
kader van verkeer. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt groep 1/2 daar iets meer over,  voorzien van een aantal 
foto’s.     

 

Hartelijke groeten en een fijn weekend gewenst, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/content/KomMijn/docs/Jaarkalender_2020-2021_DEF__1_.pdf
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Wie is er jarig? 

Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag: 

Rawaz uit groep 4  

Kamal uit groep 6 

Lucas uit groep 1/2 

Emma uit groep 3 

 

De afgelopen 2 weken zijn er natuurlijk ook al kinderen  
jarig geweest. Die moeten natuurlijk ook vermeld worden: 
 
Niek (gr. 1/2)               Pim (gr. 4)  Aukje (gr.5) Ginesca (gr.7)  Milan (gr.4) 

Ruben (gr. 3)        Ibrahim (gr. 6)  Luan (gr. 4) juf Michelle (TL BB) Jaro (gr. 1/2) 

Jordy (gr. 3)        Barrah (gr. 4)   Daan (gr. 8) Juf Kim H (OA)  Wesley (gr. 5) 

Lenn (gr. 4)        Glen (gr. 4)  Khloë (gr. 5) Jaydee (gr. 1/2)  Youri (gr. 4) 

Paolo de zebratemmer 

De groepen 1/2 hebben afgelopen maandag een leuke en leerzame voorstelling  mogen bijwonen van "Paolo de 
zebratemmer". Het was een educatieve en interactieve voorstelling rondom verkeer. De kinderen hebben van alles 
geleerd en ontzettend gelachen.  
 
Paolo leerde ons:  
- dat je altijd je gordel om moet doen in de auto 
- hoe een stoplicht werkt 
- hoe een zebrapad werkt 
- dat steppen en touwtje springen op de stoep moet, maar voetballen op het voetbalveld 
- en samen gingen we opzoek naar Zeefje, de zebra. 
 
Dit was tevens de startactiviteit van ons gezamenlijke thema rondom 'verkeer'. 
 

       


