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Kalender volgende week: 

Ma 13 mei:   Optreden El Magico groepen 3, 4 en 6R 
Di  14 mei:  Optreden El Magico groepen 2 en de druppelgroep 

Bezoek oorlogsmuseum Overloon groepen 8 
Wo  15 mei:  Optreden El Magico groepen 1 en 5 

Kinderboerderij druppelgroep, Bank-Battle groep 8 
Do 16 mei:  Optreden El Magico groepen 8, 7 en 6M 

Bezoek Jaomerdal groep 3H 
Vr 17 mei:  Uiterlijke inschrijvingsdatum Avondvierdaagse 
     
 
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 

De vakantie zit er weer op. We maken ons op voor de laatste periode waarin nog heel veel staat te gebeuren. Niet 
alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor ons als team. We zijn volop bezig met de ontwikkeling van ons 
meerjarenplan voor de periode 2019-2023 en gaan dit op de studiedag van 29 mei concreet maken. De 
belangrijkste punten uit het ouder tevredenheidsonderzoek worden hierin opgenomen. Verder zijn we bezig met 
het formeren van de groepen voor volgend schooljaar; hoeveel groepen kunnen we maken en wie is de beste 
leerkracht voor welke groep?  Natuurlijk volgt er weer een Citoperiode die ons duidelijk gaat maken hoe we er voor 
staan qua ontwikkeling en onderwijs. De route 8 resultaten van groep 8 zijn inmiddels ook bekend. Als totale groep 
hebben we de beoogde score helaas net niet gehaald. Op individueel niveau zijn er gelukkig wel mooie resultaten 
geboekt die het beeld bevestigen van wat de leerlingen in 8 jaar tijd op KOM.MIJN hebben laten zien.  

Op zondag 19 mei a.s. doen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Toch altijd weer een spannend, 
maar vooral ook feestelijk moment. Prachtig om al die stralende gezichtjes te zien.  

Afgelopen woensdag is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. Samen hebben we het leerling 
tevredenheidsonderzoek nader bekeken. We hebben oplossingen bedacht bij de 3 belangrijkste vraagstukken en 
die worden verder uitgewerkt voor komend schooljaar. 

Deze week is er verder niet veel te melden. Dus wens ik vanaf deze plek iedereen een fijn weekend toe en tot 
volgende week. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Optreden El Magico 
Kerobei bestond op 1 januari 2019 10 jaar. Ook voor alle kinderen van Kerobei wilde het bestuur iets feestelijks 
organiseren. Op iedere school wordt een goochelshow aan alle kinderen aangeboden door El Magico. Komende week is 
KOM.MIJN aan de beurt om te gaan genieten van de goochelkunsten. In de kalender hierboven ziet u op welke dagen El 
Magico aanwezig is. Uw kind zal hier vast en zeker enthousiast over vertellen.  

 

Open dag clubhuis Tösse bös en Maas 
Het oude station Belfeld stond jaren leeg en raakte steeds meer in verval.  In maart 2018 kwamen vogelwerkgroep 
Tösse Bös en Maas en Thijssen/Emans overeen om gezamenlijk het oude station te renoveren, zodat het als clubhuis 
voor de vogelwerkgroep gebruikt kon worden. Er is bijv. ook een documentatiecentrum waar ze in de toekomst ook 
scholen willen ontvangen. Op zaterdag 11 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur biedt vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas u 
de mogelijkheid om hun clubhome aan de Stationstraat 8 in Belfeld te komen bekijken.    
  
 

  

 


