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Kalender volgende week: 

Ma: 10 juni:  2e Pinksterdag; alle kinderen vrij    
Di  11 juni:  Schoolverlatersdagen groepen 8 
Wo  12 juni:  Juffendag groepen 2 
   Schoolverlatersdagen groepen 8 
Do 13 juni:  Eindejaarsuitstapje groepen 1 naar Ôs Blie Rieëk in Blerick. 

   Schoolverlatersdagen groepen 8 
Vr 14 juni:  Schoolverlatersdagen groepen 8 
     
 
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 

Er hebben weer heel veel kinderen mee gelopen met de wandelvierdaagse en deze keer in de nieuwe shirts.  
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hier n foto van .Meneer Peter en meneer Idriss hebben alle shirts keurig 
opgevouwen. Je kunt wel zien wie dit het beste kon. 

 

Vanmorgen hebben de groepen 7 het “Dode hoek vrachtwagenproject” gehad. Volgende week volgt hier een stukje 
over. U heeft ook vast wel gezien dat er gekleurde paaltjes en hekjes geplaatst zijn. Er volgt nog meer zoals 
bijvoorbeeld het woord ”schoolzone” op de weg. Dit is een project dat gemeente breed is uitgezet en waarbij 
scholen om input gevraagd is. KOM.MIJN heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. Alle scholen in de gemeente 
Venlo hebben dezelfde paaltjes, hekjes, e.d. in dezelfde kleuren gekregen. Dit moet zorgen voor herkenbaarheid en 
bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. Natuurlijk heeft u daar als ouders de grootste rol in. Samen 
dragen we zorg voor alle kinderen en een veilige weg van en naar school. 

Verder een stuk over onze studiedag en het resultaat hiervan. De koers voor de komende 4 jaar ligt vast. Het is niet 
zo dat we daar nu pas mee gaan beginnen. Er is al veel gerealiseerd. Ik zal u wekelijks aan de hand van foto’s wat 
inzicht geven in wat er allemaal gebeurt binnen school om kinderen nog beter te kunnen bieden wat ze nodig 
hebben. 

Geniet van het lange Pinksterweekend 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Studiedag 29 mei 
Op woensdag voor Hemelvaart hebben we een hele dag besteed aan het meerjarenplan voor KOM.MIJN voor de 
nieuwe planperiode van 2019-2023. Het afgelopen anderhalf jaar zijn we steeds bezig geweest om onze visie op 
hedendaags onderwijs in kaart te brengen en keuzes te maken voor de nabije toekomst. Op meerdere momenten zijn 
jullie als ouders uitgenodigd om hierin mee te denken tijdens panelavonden. Deze werden, zoals eerder vermeld, niet 
héél druk bezocht, maar leverde wel waardevolle input op. Woensdag 29 mei jl. vormde het sluitstuk van dit traject met 
als resultaat onderstaande plan op een overzichtelijk A3.  Hier hoort een uitgewerkt jaarplan bij, opgedeeld in 90 
dagenplannen. Hierin staan ook alle aandachts- en actiepunten opgenomen die uit de tevredenheidsonderzoeken 
gekomen zijn. De schoolrapportage van ouders en kinderen staan inmiddels op de website van onze school. 
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Leerling tevredenheidsonderzoek en oudertevredenheidsonderzoek 
Hieronder in het klein de flyers waarop u in een oogopslag kunt zien wat de resultaten waren van de 
tevredenheidsonderzoeken. Even in het klein om te duiden hoe ze eruit zien. De grote versies zijn terug te vinden op de 
website van onze school. 

      

 

Wandelvierdaagse 
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Beelden van wat we al doen 
Om u als ouders wat meer inzicht te geven in wat we op school al allemaal doen op het gebied van gepersonaliseerd 
leren en eigenaarschap. Krijgt u de komende weken wat voorbeelden uit onze praktijk hiervan. Zo krijgt u n idee van 
hoe we dat doen en wat u kind precies bedoelt als het hierover vertelt. 

Zo heeft een aantal kinderen uit groep 7 een stuk mogen schrijven voor de dorpskrant om uit te leggen wat we allemaal 
doen met gepersonaliseerd leren. De volgende kopjes zijn aan bod gekomen: 
- instaptoets 
- leerplan/ eigen doelen 
- groei ten opzichte van jezelf 
- systeem van de duimpjes 
- 1,2 en 3 ster 
- pluswerk 
- doelenposters (hieronder een voorbeeld daarvan) 

 

 

In de kleutergroepen werken we met de doelentrein 

 

Zowel de doelentrein als de doelenposters dienen hetzelfde doel, namelijk kinderen inzicht geven in wat ze gaan leren 
en hoe ver ze al zijn in het bereiken van deze doelen. 
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Druppelgroep oefent al druk voor KGT 

 

 


