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Kalender volgende week: 

Ma  1 juli: ’s middags afsluiting thema “Water” van de groepen 1, 2 en de peuters van de peuterspeelzaal en  
  kindercentrum KOM.MIJN 
Di  2 juli:  
Wo  3 juli:  musical groep 8 
Do 4 juli: laatste schooldag; alle kinderen blijven over. Om 14.15 is de school uit 
Vr 5 juli: studiedag; alle kinderen vrij 
     
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 
Nog maar een week en dan is er alweer een schooljaar voorbij. Ieder jaar opnieuw verbaas ik me erover hoe snel 
zo’n jaar voorbij vliegt. We zijn nog volop bezig met afronden van het huidige schooljaar maar tegelijkertijd ook al 
druk bezig met het nieuwe schooljaar om zo soepel mogelijk te kunnen starten. Komend jaar gaan we stevig aan de 
slag met ons rekenonderwijs. We gaan investeren in de deskundigheid van de leerkrachten, het digitaal verwerken 
van leerstof en het steeds passender maken van het aanbod op individueel leerlingniveau. Ook is er een nieuwe 
methode Engels waar de kinderen vanaf groep 6 mee aan de slag gaan en een nieuwe methode voor verkeer. Het 
jaarrooster is zo goed als definitief en een nieuwe jaarkalender is in de maak. Kortom; lekker druk!  

Afgelopen woensdag hebben we zo’n 27 hulpouders feestelijk getrakteerd op een heerlijke high-tea. Alle groepen 
hebben iets lekkers gemaakt voor deze ouders en er werd met smaak van gegeten. We willen alle ouders die zich 
op welke manier dan ook hebben ingespannen voor de kinderen van KOM.MIJN langs deze weg nogmaals heel 
hartelijk bedanken en hopen volgend jaar weer dankbaar gebruik van jullie te mogen maken. Samen krijgen we een 
heleboel voor elkaar. Bedankt! 

Denkt u er ook aan dat de laatste schooldag, donderdag 4 juli een verlengde schooldag is? Dat betekent dat alle 
kinderen tussen de middag op school blijven. Geeft u ze een lunchpakketje mee met eten en drinken? We gaan 
picknicken. Om 14.15 uur is de school dan uit en begint de vakantie. Wij gaan dan nog even door met verhuizen, 
want de groepen 5 zitten volgend schooljaar op de bovenverdieping. Én nemen we afscheid van juffrouw Suzan 
(die een andere uitdaging aangaat), juffrouw Amee (haar vervanging hier houdt op en ze is op een andere school 
van Kerobei gematcht) en juffrouw Ingrid (die een paar kinderen op onze school extra begeleidde). We bedanken al 
deze collega’s voor hun tomeloze inzet en wensen hen super veel plezier op hun volgende werkplek. Een woord 
van dank is zeker ook op zijn plaats voor juffrouw Cindy, die al een aantal maanden aan het vervangen is voor 
juffrouw Claudia van Bergen. En natuurlijk een hartelijk welkom en veel plezier gewenst aan juffrouw Demi. Zij is 
ook een bekend gezicht, aangezien ze al vanaf januari op KOMMIJN aan het vervangen is in groep 2B. 

Verder in deze nieuwsbrief een aantal foto’s van activiteiten van de afgelopen week, van een aantal stoere 
stormers en aankondigingen van Techkicks en de kindermarkt in Belfeld. Doe er je voordeel mee. 

Geniet van het weekend, van roze zaterdag en van elkaar. 

Hartelijke groeten,                                                                                                                                                                    
Anouk van Lierop 
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Venlo stormde 
En deze kanjers ook!  

Afgelopen weekend was in Venlo weer het jaarlijkse Venlo Stormt. 
Nando, Thijn, Daan, Lennart, Morris en Ronaldo uit groep 3H en Stas uit groep 3C hebben samen hieraan meegedaan. 
Wat een kanjers, goed gedaan heren. 

 

 

Verzuimactie gemeente Venlo 
Net zoals de afgelopen jaren zal de gemeente Venlo een verzuimactie uitvoeren in de laatste schoolweek. School moet 
daarvoor alle ziek- en afwezigheidsmeldingen doorgeven aan de leerplichtambtenaren van de gemeente. Doel van deze 
actie is net als voorgaande jaren om aan ouders duidelijk te maken dat het niet toegestaan is om zonder toestemming 
van school en met duidelijke redenen en bewijslast de zomervakantie te verlengen. Deze actie wordt herhaald in de 
eerste week van het nieuwe schooljaar. 

Groep 2 poetst de speelplaats 
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Muziekles meneer Kevin 
Groep 1K van juffrouw Sanne had gisteren de laatste muziekles van meneer Kevin voor dit schooljaar en vanwege het 
lekkere weer werd deze buiten gegeven. 
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