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Kalender volgende week: 

Ma  10 september: Kennismakingsgesprekken   
Di  11 september: Kennismakingsgesprekken   
Wo  12 september:  Kennismakingsgesprekken   
Do 13 september: Kennismakingsgesprekken   
Vr 14 september: Kinderboerderij groepen 1 

Kennismakingsgesprekken   
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Iedere groep heeft inmiddels kennis mogen maken met meneer Kevin, die elke week op school aanwezig is om 
muziekles te geven. Ze hebben gezongen, met drumstokken gewerkt en zijn vooral heel positief en betrokken bezig 
geweest met muziek. De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 zijn tijdens een studiemiddag aan de slag gegaan 
met het opzetten van gezamenlijke thema’s en het inrichten van uitdagende hoeken om het spel van de kinderen 
te bevorderen. Ook groep 3 doet hieraan mee, want tijdens het werken met de gecombineerde groepen 2/3 van 
afgelopen jaren is de meerwaarde van het hoekenspel ervaren en dat wilden we graag behouden.  

Afgelopen maandag is Pauline Hilbers, onze tijdelijke teamleider, begonnen. Hieronder stelt ze zich even kort aan u 
voor. Ook meneer Tijn stelt zich voor. Hij is sportconsulent vanuit de gemeente Venlo en verzorgt iedere 
donderdag samen met de groepsleerkracht de gymlessen in de Hamar. 

Nog voor de kerstvakantie worden alle vaste PC’s, waar de kinderen op werken, vervangen door Chromebooks.  Zo 
zijn we steeds beter toegerust om digitaler te gaan werken. Dat betekent ook het einde van ons computerlokaal; 
dat is niet meer nodig. We zoeken een nieuwe bestemming voor dit lokaal en zijn aan het onderzoeken of we een 
“Bieb op school” kunnen maken.  

Hebt u al op de site van KOM.MIJN gekeken naar de jaarkalender? Ik ben erg benieuwd of dit prettig is en voorziet 
in een behoefte, of dat we ons de uren werk kunnen besparen  . 

 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 
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Even voorstellen …. 
 

Hallo iedereen, 
  
Vorige week ben ik begonnen op Kom.Mijn als gymleraar en via  
deze weg stel ik mij graag even aan jullie voor. Ik ben Tijn Wabeke,  
24 jaar en ik woon in Heijen, een klein kerkdorpje in de gemeente  
Gennep. Naast mijn baan als gymleraar op basisscholen in de gemeente  
Venlo ben ik ook werkzaam als sportconsulent voor de gehandicaptensport  
in Noord-Limburg middels het project ‘Iedereen kan Sporten’. Bijna heel  
mijn leven staat in teken van sporten en dat is dan ook mijn grootste passie.  
Ik ben fanatiek voetballer van het 1e elftal van Eendracht, fitnes regelmatig  
en ook run ik mijn eigen bootcamp in mijn woonplaats. 
 
Ik kijk er naar uit om komend schooljaar de gymlessen te mogen verzorgen voor de leerlingen van Kom.Mijn. 
Mijn eerste indruk is dat het een leuke en betrokken school is met enthousiaste leerlingen.  
 
Iedere donderdag ben ik te vinden in de sporthal en probeer ik middels leuke en uitdagende lessen de 
kinderen beter te leren bewegen. Niet alleen in de gymles probeer ik de leerlingen te stimuleren, maar ook 
daarbuiten moedig ik ze aan om te bewegen.  
 
Mocht je vragen hebben rondom sport en bewegen dan kan je altijd bij mij terecht. Ik sta ook buiten de gymles 
graag voor jullie klaar! 
 
Met sportieve groeten,  
Tijn Wabeke 
 

 

Hallo allemaal,                                                                                
 
Ik ben Pauline Hilbers en ik ben al sinds mijn studie  
orthopedagogiek betrokken bij het werken met jonge kinderen.  
Ik ben zelf moeder van 3 volwassen zonen en oma van  
2 kleinkinderen en woon in de buurt van Den Bosch.   
 
Het is geweldig om samen met anderen te werken aan het  
realiseren van een sterke basis voor ieder kind. Kinderen  hebben 
 een enorme ontwikkelingsdrang en het is aan ons, volwassenen,  
om het kind hierin te begeleiden en stimuleren op een wijze die recht doet  
aan de behoeften en ontwikkelingsfase van het kind.  
Ik haal veel motivatie en inspiratie uit het creëren van optimale ontwikkelingskansen  
voor het jonge kind vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven.  
 
Het is voor mij dan ook een geweldige uitdaging om nu, vanuit deze rol als (interim) teamleider, voor een 
aantal maanden aan de slag te gaan met de jongste kinderen en collega’s van KOM.MIJN. 
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Moskee bezoek groepen 8 

De groepen 8 zijn donderdag 6 september naar de moskee in Tegelen 
geweest. Toen we binnenkwamen in de moskee moesten we onze 
schoenen uit. Die moesten we op de grond zetten en toen moesten we 
de smalle trap op. Toen we boven kwamen moest je een plaatsje zoeken 
op de grond. Per persoon moest je een plaatsje zoeken op het tapijt. 
Toen kregen we van alles te horen over wanneer en hoe vaak ze bidden, 
over hun geloof, over de ramadan en nog veel meer. De Iman vertelde 
van alles in het Turks want het is een Turkse moskee. Dan stond er een 
Turkse vrouw naast de Iman die het voor ons vertaalde in het 
Nederlands. Daarna mochten we allerlei vragen stellen. Toen we klaar 
waren moesten we naar onder en onze schoenen aandoen. Toen kreeg 

ieder een stuk cake en iets te drinken. Toen we alles op hadden pakten we onze fietsen en gingen 
we weer terug naar school.  

  Het was een leuk uitstapje!!   
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Wandeltocht en kermisloop 2018 
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