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Kalender volgende week: 

Ma 14 juni:    
Di  15 juni:  Sportieve dag in Blerick voor groep 8  
Wo  16 juni:     
Do 17 juni:  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Vr 18 juni:    
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindfilm  

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Komende zondag doen de kinderen van groep 4 de Eerste Heilige Communie. De weersvoorspellingen zijn erg 
gunstig en alle ingrediënten zijn aanwezig om er een prachtig feest van te kunnen maken. Er mogen natuurlijk maar 
een beperkt aantal mensen bij de dienst aanwezig zijn, maar ik begreep dat er een link beschikbaar is gesteld om 
de dienst online mee te kunnen volgen. Super dat dit tegenwoordig allemaal kan.  

Afgelopen maandag (en dinsdag) is groep 8 bezig geweest met het maken van de eindfilm. Deze maken we, net als 
vorig schooljaar, als vervanging van de musical. De kinderen kregen complimenten van de filmmaker dat ze hun 
teksten zo goed kenden. Voor de meeste scenes was slechts 1 take nodig om alles goed gefilmd te krijgen. Nu is het 
wachten op het eindresultaat. Wij kijken er vol spanning naar uit. Hieronder kunt u lezen hoe de kinderen het zelf 
ervaren hebben. 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 zijn druk bezig met het verdelen van de groepen voor komend schooljaar. 
Dit is een proces waarin zorgvuldigheid van groot belang is en waarbij met heel veel factoren rekening moet 
worden gehouden. Zo wordt er gekeken naar de groepsdynamiek, de onderwijsbehoefte of de mate waarin 
ondersteuning nodig is en de best passende leerkracht hierbij, jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes. De 
kinderen van de groepen 3 en 4 worden hier zelf ook in betrokken zodat iedereen wel een bekend gezicht of 
vriendje of vriendinnetje in de groep krijgt. We weten dat met name dit laatste punt voor veel ouders en kinderen 
een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste, is. Daarom nemen we dat ook serieus. Als leerkracht is dit echter 
slechts één van de factoren waar rekening mee gehouden moet worden om ieder kind een optimale ontwikkelkans 
te geven. De ouders van de betreffende groepen hebben hierover via Isy bericht en uitleg gehad. 

Komende donderdag hebben alle kinderen vrij van school. Wij als team gaan dan het jaarplan voor het nieuwe 
schooljaar opstellen. We noemen dat het 90-dagen-plan aangezien we zo ongeveer om de 90 dagen een stand van 
zaken op maken; zijn we op de goede weg, wat is al gelukt en wat worden de volgende stappen. Zo werken naar 
een zo optimaal mogelijk resultaat aan het einde van het schooljaar. 

Voor nu een fijn weekend gewenst en voor de Communicantjes een onvergetelijke zondag. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen
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Eindfilm groep 8  
 
Op 7 juni 2021 hebben wij, de kinderen van de groepen 8 van basisschool Kommijn onze eindfilm opgenomen.  
 
We hadden ongeveer 3 weken van tevoren besloten dat we een film gingen doen i.p.v een musical. Dat komt omdat alles 
onzeker was en nog steeds is door Corona. Toen werden de rollen verdeeld. 
En nu over de filmdag: 
Het was een hele leuke dag. Het was weer een leuke herinnering erbij. De scènes werden één voor ééń opgenomen en 
alles ging soepel. We hebben er ook 2 weken lang de hele dag voor geoefend. Ook dat ging goed, ondanks Corona. We 
moesten natuurlijk 1,5 meter afstand houden met het oefenen maar op de filmdag zelf, werden we een gezamenlijke 
bubbel. Dus hoefden we geen 1,5 meter afstand meer te houden. Alles was goed geregeld. We hadden een professionele 
cameraman, alle locaties goed uitgekozen en realistisch gemaakt, bijpassende kleding etc. Volgens mij was iedereen wel 
blij met zijn of haar rol. De rollen met weinig tekst zijn aangepast, zodat ook die kinderen tekst hadden. En bijna iedereen 
had wel wat te doen. We hebben scènes op school opgenomen maar ook buiten school. Waar dat was kan ik natuurlijk 
nog niet verklappen want dat blijft een verrassing! De kinderen die niet naar de locaties buiten school mee hoefden 
zaten gewoon rustig in de klas met de vervanger, meneer Sam. Daar hebben we allemaal spelletjes gedaan en buiten 
gespeeld. Ik zat zelf ook bij dat groepje die op school zat. Maar ik weet wel via andere kinderen hoe het op de locaties is 
gegaan. De kinderen die in de scène zaten, waren binnen aan het filmen. De andere kinderen waren aan het wachten 
totdat hun scène aan de beurt was. Uiteindelijk duurde de filmdag voor de kinderen die later aan de beurt waren tot 
ongeveer 16:30. De kinderen die al langer op school zaten gingen om 15:00/15:15 naar huis.  
 
Dit was dus hoe het is gegaan op de filmdag. Wij hebben de film zelf ook nog niet gezien maar ik ben wel heel benieuwd. 
Het is denk ik echt heel vet geworden! 
 
Groetjes, 
Sanne! 
-------- 

 

Ik vond het echt een superleuke dag, 
Maar ik moest met de kinderen uit mijn scène wel heel erg lang in de klas wachten want: De groep die aan het filmen 
waren [in de hamar] waren daar echt super lang gebleven omdat: de scène steed opnieuw moest,  
Ondanks dat was het super leuk want na het lang wachten waren wij aan de beurt met het filmen, het was niet anders 
dan ik had gedacht ‘zo leuk was het’, 
Iedereen heeft het waarschijnlijk wel een beetje anders ervaren want sommige kinderen vonden het wat minder leuk 
en de anderen juist wel weer,  Dat kwam vooral door het wachten. 
 
Groetjes Jalina 
-------- 

 
op 7 juni 2021 hebben wij de kinderen van de groepen 8 op basisschool Kommijn onze eindfilm opgenomen. 
 
We hebben samen met de klassen besloten dat wij een film wilden maken. 2 weken voor de opnames van de film hadden 
we onze rollen gekregen. Iedereen had wel een rol die een beetje bij hem of haar pasten. Die twee weken hebben we 
bijna al onze tijd besteed aan het oefenen van het script.  
 
Uiteindelijk op de filmdag kon bijna iedereen zijn tekst dromen! We hadden een professionele cameraman die ons hielp 
met onze film te maken. Iedereen had meegeholpen met de spulletjes, het knutselen, de locaties, kleren en alles wat we 
maar nodig hadden voor de film. 
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We begonnen met alle opnames in onze school en als je even niet aan de beurt was met een opname, mocht je in de klas 
of op de speelplaats iets leuks doen. Als je met de cameraman mee mocht, dus als je een scène ging opnemen, gingen we 
het eerst even doornemen en oefenen zodat we zeker wisten dat het goed zou gaan. Natuurlijk gaat er wel eens hier en 
daar wat fout maar dat was niet erg, of we deden de scène gewoon even opnieuw of de cameraman maakte een close 
up bij iemand zodat er niets van de fout te zien was. In de film zijn er meerdere locaties, en wij vonden dat we het niet 
allemaal op de school moesten opnemen en daarom hebben heel veel kinderen gezorgd om echte, bijpassende locaties 
te vinden! Sommige kinderen die waren al meteen in het begin klaar met zijn of haar scène en die mochten dan ook al 
om kwart voor 3 naar huis. Maar ook heel veel kinderen die waren pas om half 5 klaar. Één ding zat niet in het script 
maar dat hebben we er zelf bij bedacht. Maar wat dat is ga ik natuurlijk niet vertellen dan moet je zelf de film maar 
gaan kijken!  
 
Wij hebben zelf de film ook nog niet gezien maar ik weet zeker dat het iets moois gaat worden! 
 
Groetjes Amy! 
-------- 

 
Hoi ik ben Evy en ik deed mee aan de eindfilm van groep 8 dit is mijn ervaring 
 
Op een bepaald moment moesten alle leerlingen ( de rollen )en andere rollen weg, zij moesten naar hun opname plek. 
 
Er waren nog meerdere kinderen die op school moesten wachten, op het begin was het best wel gezellig maar 
naarmate we langer moesten wachten werd het toch wel een irritatie.  
 
We hebben zelfs met een aantal kinderen de afwas voor een aantal leerkrachten gedaan nou als dat gebeurt dan weet 
je het wel. 
 
Uiteindelijk kwam  de meester en konden wij onze rollen gaan filmen, dat was super leuk en cool om te doen wel 
spannend natuurlijk,  want je bent niet gewend om achter de camera te staan. 
 
Het was vooral leuk om te doen omdat het iets nieuws is, ik wil basisschool Kom.Mijn bedanken om deze dag voor ons 
te regelen dus daar voor bedankt.  
 
Dit was mijn ervaring van de filmdag, bedankt voor het lezen. 
 
groetjes  Evy ten Oever 
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