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                  Nieuwsflits nummer 32 

 17 mei  2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma  20 mei: Groep 4 is ’s morgens vrij;  
                                ’s middags gr. 4 modeshow van de Communiekleren bij ’t Pronkeppelke  
Di  21 mei:  
Wo  22 mei: Kleutertheater groep 2 
Do 23 mei:  
Vr 24 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 

We hebben er een magische week opzitten. Van maandag tot en met donderdag hebben alle kinderen van 
KOM.MIJN kunnen genieten van de adembenemende googhelkunsten van El Magico. De kinderen vergaten zelfs af 
en toe te klappen zó geboeid hebben ze zitten kijken en luisteren naar de trucs. Letterlijk met open mond… 
Hieronder volgt meer over deze shows. 

De groepen 8 hebben het een en ander te vertellen over de afgelopen week, dus ook dat vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. Ook de MR heeft deze week vergaderd. We hebben het oudertevredenheidsonderzoek besproken en 
welke actiepunten we op gaan pakken. Met name leerlingbegeleiding, communicatie en gepersonaliseerd leren 
kwamen hieruit naar voren. Ouders gaven aan hier wel verbetering ten opzichte van het laatste onderzoek in te 
ervaren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee omdat we daar ook stevig mee bezig zijn én blijven. Dat zult u ook 
terugzien in het meerjarenplan waarmee we nu heel intensief bezig zijn en het jaarplan voor komend schooljaar, 
dat we uitwerken in 90-dagenplannen.  We zijn nog aan het wachten op een bondige en overzichtelijke flyer met 
alle percentages erop en zodra die binnen is zal de schoolrapportage en de flyer op de website geplaatst worden. 

We zijn ook druk bezig met het formeren van de groepen en de inzet van de beste leerkracht voor iedere groep. 
Met een groot team is dat altijd een hele klus. Iedere leerkracht heeft aangegeven wat zijn of haar huidige groep 
nodig heeft, ieder heeft zijn of haar voorkeur aan kunnen geven én we hebben benoemd wie volgens ons mogelijk 
de beste leerkracht voor elke groep zou zijn. Daar is een werkgroep mee aan de slag gegaan. Binnenkort weten we 
meer. 

Namens alle collega’s wensen we de kinderen van groep 4 een geweldig Communiefeest toe en vooral veel 
gezelligheid en droog weer. 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Googhelshow El Magico 

                

 

 

 

Goochelaar op school 

 
De goochelaar had een ruimte in de speelzaal waar hij zijn shows gaf. 
Alle groepen gingen een keer naar de goochelshow verspreid over 2 dagen. De show duurde ongeveer 45 minuten. Hij 
had allemaal leuke trucjes bij zich, en zowel de leerlingen als de leraren werden erbij betrokken. Iedereen stond versteld 
hoe hij het deed. De goochelaar was een echte grapjas, want hij maakte veel grapjes tussendoor. Dus het was echt een 
leuke ervaring voor iedere groep die bij de goochelshow is geweest.  
 

Geschreven door: Milou & Joyce (Groep 8P) 
 

 
Op donderdag 16 mei is er op basisschool Kommijn een goochelaar geweest.  
Hij heeft allemaal trucs laten zien en hij heeft ook kinderen en leerkrachten mee laten doen. het was geen kinderachtige 

goochelaar dus het was ook super leuk voor groep 8. Hij maakte veel leuke grappen en deed trucs waar je niks van 
snapte, dat maakte het juist heel leuk. De laatste truc was heel grappig, er moest iemand op een kruk gaan zitten en de 

goochelaar had zakdoekjes en hij maakte daar een prop van en de persoon die op de kruk zat moest raden in welke 
hand de zakdoek zat maar het ging zo snel dat de persoon op de kruk alleen lette op de handen van de goochelaar. De 

goochelaar deed tijdens het verwisselen van de zakdoek in zijn hand, heel snel de zakdoek weg gooien naar achter. 
Maar omdat de persoon op de kruk alleen lette op de handen van de goochelaar, zag de persoon op de kruk niet dat de 
goochelaar de zakdoek weggooide, dus als de persoon op de kruk ging kiezen in welke hand de zakdoek zat had hij het 

altijd fout. De show duurde 3 kwartier en het was een super leuke show en je verveelde je geen moment. 
 

gemaakt door: Sophie en Melissa  (groep 8P) 

 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  3 

 Bankbattle  

 
Woensdag 15 Mei heeft groep 8 meegedaan aan de bankbattle van rabobank. Dit houdt in dat de kinderen een quiz 
doen over verschillende onderwerpen zoals: Koninklijkhuis, sport en muziek en nog veel meer categorieën. Bij groep 8O 
mocht ieder kind zelf een categorie uitkiezen. Bij groep 8P hadden ze een andere tactiek, zij deden alles gezamenlijk. 
Uiteindelijk moesten beiden groepen 8 een kluis kraken en dan kon je naar de finale opdracht. Vorig jaar kreeg de 
winnaar een beker en een keycord. Beide groepen 8 hebben het heel goed gedaan en raden dit zeker aan voor volgend 
jaar. 
 
Door : Noah N. en Fleur (groep 8O) 

 
  
Toen we op school kwamen wisten we nog niet wat de Bankbattle was. 
De leraar legde alles uit en toen wisten wat het was en wat we moesten doen.  
Daarna werden we verdeeld in groepjes van twee in verschillende categorieën. 
En toen kregen we te horen of we pakje A of B moesten, en dat was pakje B. 
Elk tweetal kreeg een chromebook, en daar moesten we de vragen op opzoeken. 
En als we een vraag beantwoorden kregen we een letter en die moesten we op een blaadje  
op schrijven.  
Van al die letters kregen we elf namen, de geboortedatum van al die namen moesten we bij elkaar tellen, als je dat had 
gedaan kwam er een code uit en die moesten we invullen. 
Toen we in de finale zaten waren het meerkeuzevragen en die hadden we in een keer goed. 
Dus hadden we een leuke dag gehad. 
En het ging heel goed. 
 
Groep 8P 

Gemaakt door: 
Bram Janssen  
Joris Gitmans 
Guus Wijnands 
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Oorlogsmuseum 
 
14 mei 2019 op dinsdag, gingen de groepen 8 o/p naar het oorlogsmuseum in Overloon. We hebben er veel geleerd 
over de tweede wereldoorlog. We gingen met de bus naar Overloon en we zagen toen we er waren meteen dat het 
over de wereldoorlog ging. We hebben dingen gezien en ook mogen doen. En er stonden heel veel mooie beelden  en 
het leek net  echt. We hebben er erg van genoten en geleerd. We zouden het nog wel een keer willen zien/doen. 
 
Door : Angelina en Anke (Groep 8O) 
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We zijn met beiden groepen 8 naar het oorlogsmuseum in Overloon geweest. De klassen zijn verdeeld in 3 groepjes die 
elk een rondleiding hebben gehad. tijdens de rondleiding werd je meegenomen door het gehele gebouw. Bij bepaalde 
stukken werd er verteld en je mocht vragen stellen. De rondleiding werd serieus maar ook grappig verteld. Bij vrij 
rondlopen mocht je overal komen.  
Er was een grote ruimte vol met tanks, vliegtuigen, wapens enz. 
Het was indrukwekkend om te zien omdat het er in het echt anders uitziet dan in geschiedenisboeken of op het bord. Er 
was een grote hoeveelheid aan spullen uit de tweede wereldoorlog. 
 
Geschreven door Matthew Caquelein en Guusje Colbers 

 


