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Kalender volgende week: 

Ma  24 juni:  2e rapport  
Di  25 juni: 
Wo  26 juni:  Ouderbedanktmorgen van 11.00 tot 12.15 uur in de speelzaal 
Do 27 juni: 
Vr 28 juni: 
     
 
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 

Alle groepen zijn weer druk aan het oefenen voor KOMMIJN’s got talent. We kijken er weer enorm naar uit. Alle 
talenten van de hele school die op het grote podium in de Hamar op gaan treden op de laatste dag van het 
schooljaar. Net zoals elk jaar wordt deze laatste schooldag een verlengde schooldag. Dat betekent dat alle kinderen 
tussen de middag op school blijven en dat we gaan picknicken met onze zelf meegebrachte lunch. Om 14.15 uur is 
de school uit en kunnen de kinderen gaan genieten van hun welverdiende vakantie.  

Dit jaar hebben we voor het eerst alle groepslijsten via Isy aan jullie verstrekt. Niemand heeft kenbaar gemaakt dat 
de naam van zijn of haar kind niet op de lijst mocht. Een enkele naam ontbreekt hier en daar. Dit heeft alles te 
maken met het feit dat er nog gesprekken lopen en we willen hierin zorgvuldigheid betrachten.  We hopen hiermee 
te voorzien in een behoefte.  

We hebben veel enthousiaste geluiden ontvangen over de schoolverlatersdagen. De kinderen van groep 8 vertellen 
zelf hierover wat verderop in deze nieuwsbrief. Natuurlijk vergezeld van een aantal foto’s. 

En zoals beloofd een impressie van veranderingen op KOM.MIJN in het kader van eigenaarschap. Deze keer 
rondom planners  die we gebruiken bij weektaken en schaduwtoetsen en percentages gekoppeld aan doelen. Lees 
verder voor meer info. Zo blijft u op de hoogte. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Beste paard…. 
Hier nog de beloofde foto’s van de kinderen van groep 8 en groep 1 die mee hebben gedaan met de wandelvierdaagse. 
In groep 8 hebben een paar kanjers zelfs de 12 km gelopen. Respect hoor! Goed gedaan! 

            

 

Eigenaarschap op KOMMIJN 
Werken met schaduwtoetsen en percentages om helder in beeld te krijgen waar je nog aan moet werken of wat je al 
beheerst. 
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Weektaakwerk: de leerlingen kiezen welk werk ze maken aan de hand van hun leerplan. Indien nodig vragen ze bij de 
leerkracht om meer of aanvullend werk. 
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Schoolverlatersdagen 
 

Voetbaltoernooi (11 juni) 
 
Op dinsdag hadden we een voetbaltoernooi we mochten ons team zelf maken wat wel leuk was. Ik zat niet in het beste 
team maar het was wel leuk (we werden een na laatste). We deden een stuk of acht potjes tegen eigen en tegen andere 
scholen. Zo ontmoet je ook andere kinderen uit andere scholen. we kregen op het eind nog wat chips en toen mocht we 
gaan. 
 
Door : Sem Rutten 

 
Survival (Woensdag 12 juni) 
 
We verzamelden  s´ochtends bij school .Toen we allemaal bij elkaar waren gingen op de fiets. Op weg naar Droompark 
Maasduinen in Belfeld. Daar aangekomen gingen we naar de c.p.(centrale plek). Daar kregen we een goede uitleg van 
een aardige meneer. Hij vertelde alle dingen die belangrijk waren voor die dag. Na de uitleg kregen we allemaal een 
kaart en op die kaart stond welke route we moesten doen. Onderweg moesten we verschillende opdrachten uitvoeren. 
Maar toen opeens begon het te  heel hard regenen. En toen moesten we naar binnen. En toen het eindelijk was gestopt 
met regenen, konden we weer naar buiten. Maar alles was nat ,tja wat moet je dan hé. Gelukkig had de meneer van de 
uitleg een vervangend idee .We gingen met de kinderen die dat wilden naar het moeras (omdat er een bever in de beek 
zat konden we daar niet in wat eigenlijk wel de bedoeling was). Dat moeras was echt super leuk. 
 
Door Senn Blomen 
 

Moviepark (Donderdag 13 juni) 
 
We moesten om 8:15  al op school zijn. 
Om 8.30 vertrok de bus naar Movie Park, de busrit duurde ongeveer een uur. 
Na wat uitleg mochten we zelf door het park gaan lopen. 
Op een paar scholen na waren we alleen in het park dus we hoefden niet zo lang te wachten in de rij. 
We konden om 12:00 een bonnetje bij meneer Robert ophalen om eten te gaan halen. 
Daarna mochten  we het park weer ik. 
Om 16:15 moesten we weer bij de Kommijn spot zijn en liepen we terug naar de bus. 
Het was een hele leuke dag. 
 
Door : Siem Ludema 
 

Speurtocht Baarlo (Vrijdag 14 juni) 
 
Vrijdag 14 juni hadden we een fototocht in Baarlo. 
Daar kregen we opdrachten waar we een foto of filmpje van moesten maken. we werden in groepjes verdeeld waar we 
de hele dag mee moesten lopen. een van de opdrachten was: knip een foto van het huis waar Meneer Robert is 
geboren, 
de meeste groepjes hadden het huis gevonden en een foto van kunnen maken. 
er waren drie posten twee posten waren bij een school en daar moest je raden wie er op de foto stonden, er was nog 
een post bij Meneer Robert daar kreeg je  twee broodjes met knakworst. 
het was vrijdag best warm maar je kreeg genoeg drinken en je moest zelf ook voor drinken zorgen en natuurlijk ook wat 
lekkers. op het laatst moesten we wachten tot iedereen bij de kerk was en kregen we nog een ijsje. 
Toen we het ijsje op hadden mochten we onze fiets gaan pakken om terug naar huis te fietsen. 
we moesten twee keer op met de fiets over het veer. toen we weer bijna op school waren mochten we naar huis. 
 
Door : Isa Metten 
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