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Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

Per abuis stond bij meneer Twan als lokaal 6R genoteerd op de groepslijst. Dit moet echter groep 6M zijn. Kinderen 
zijn overigens gisteren in het juiste lokaal gaan stoeltje passen. Excuses voor het ongemak. 

Van een aantal ouders kreeg ik terug dat met de (nieuwe) looproutes er veel auto’s in de Industriestraat 
geparkeerd worden. Sommige auto’s staan daarbij midden op de stoep waardoor kinderen op de weg moeten 
stappen. Dit is natuurlijk erg onveilig. Houdt u er aub rekening mee? Voor u betekent het een paar meter extra 
lopen, voor de kinderen een veilige route naar school. Dat willen we toch allemaal voor onze kinderen? Alvast 
bedankt voor jullie medewerking. 

Juffrouw Lieke is ook geslaagd voor het Google examen. Van harte gefeliciteerd!! Onze ICT werkgroep, bestaande 
uit juffrouw Nicole, meneer Robert en juffrouw Lieke, heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de Google 
Certified Education dat wordt afgesloten met een examen. Alle 3 de leerkrachten zijn nu gecertificeerd. Daarmee 
hebben we 3 experts in huis die het team, ieder op zijn of haar eigen niveau, middels workshops gaan scholen in de 
diverse mogelijkheden van Google zoals we die (gaan) gebruiken.  

Afgelopen woensdag heeft u via mail een enquête toegestuurd gekregen. De reacties stromen binnen. Heel 
hartelijk dank daarvoor. Mocht u deze gemist hebben, het kan alsnog hoor. Hoewel er geen einddatum aan 
gekoppeld is, zou ik de resultaten graag komende week met het team, de MR en de leerlingenraad delen. Lukt dat 
vóór 1 juli? Dat zou heel fijn zijn. 

Gisteren is Bram Heinen geslaagd voor zijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Daarmee hebben we weer een 
fijne, nieuwe collega binnen het werkveld. Wij feliciteren Bram met zijn diploma en wensen hem heel veel succes 
in zijn loopbaan als leerkracht. 

Verder stellen onze nieuwe collega’s zichzelf even aan u voor. De kinderen hebben afgelopen woensdag tijdens het 
stoeltje passen al kennis gemaakt. Er is een bijdrage vanuit groep 7 én een mooi aanbod van de bibliotheek voor in 
de vakantie.  

 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Laura Janssen, ik ben 28 jaar en ik woon samen met mijn vriend 
Luuk, in Maasbree.  

Afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest op basisschool  Mikado in Blerick. 
Daar heb ik voornamelijk lesgegeven aan groep 8 en op de vrijdagen aan groep 4. 

Vanaf komend schooljaar zal ik van maandag t/m vrijdag op de KOM.MIJN 
werkzaam zijn in groep 5. Daar heb ik heel erg veel zin in! 

In mijn vrije tijd zoek ik graag de aanwezigheid van vrienden op en vind ik het ook 
erg leuk om te koken en te wandelen. 

Ik heb erg veel zin om komend schooljaar te gaan starten in groep 5! 

Mochten jullie nog vragen hebben, mogen jullie me altijd aanspreken of mailen. 

Ik ben bereikbaar via de mail: 
laura.janssen@kerobei.nl 

 

Groet, 

Laura Janssen 

 

 

Mijn naam is Nicole Reinders, ik ben 58 jaar en heb samen met mijn man Jos 2 volwassen kinderen, 
die beide zelfstandig wonen, van 28 en 30 jaar. 

Ik breng mijn tijd graag door met familie en vrienden. Verder wandel ik veel met onze hond Sien in 
de mooie omgeving van Swalmen waar Jos en ik wonen. Ook lees en reis ik graag.  

In 1983 heb ik de opleiding voor kleuterleidsters afgerond en sinds die tijd ben ik werkzaam in het 
onderwijs. Mijn passie ligt bij het jonge kind. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Als leerkracht wil ik er graag aan bijdragen dat 
kinderen betekenisvol, spelend kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Voor mij is het heel fijn om samen met 
Claudia als duo partner in Belfeld in een kleutergroep te komen werken.  

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Janou Kampen. Ik ben de nieuwe leerkracht van uw zoon of dochter in groep 7.                                                 
Ik kan me voorstellen dat het fijn is om een gezicht bij mijn naam te hebben. Hier ben ik dan!                                               
Ik ben 26 jaar jong en woon sinds 2 jaar op mezelf in Helden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fitnessen en gezellig 
op stap te gaan met vrienden en familie. 

Dit wordt mijn derde schooljaar als leerkracht in het basisonderwijs. Hiervoor heb ik de opleidingen 
onderwijsassistente, de PABO en de gymopleiding gevolgd. Woensdag heb ik al kennis mogen maken met mijn nieuwe 
groep. Vol nieuwsgierigheid en motivatie ga ik komend schooljaar in. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin om aan de 
slag te gaan op basisschool KOM.MIJN!   

Voor nu wil ik jullie alvast een fijne vakantie wensen. We zien elkaar in het nieuwe schooljaar! 

Groetjes, 
Janou Kampen 
Leerkracht groep 7 ma-di-wo-do-vrij 

mailto:laura.janssen@kerobei.nl
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Theoretisch verkeersexamen 2020 

 
Op 18 juni 2020  hebben de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle kinderen van de groepen 7 zijn 
geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. We hebben bijna elke dag voor het theoretisch verkeersexamen 
geoefend op school en we hebben allemaal ons best gedaan. Volgend schooljaar gaan we het praktisch verkeersexamen 
maken.  
Een aantal kinderen vonden het best spannend. En een aantal waren zenuwachtig. Maar toch zijn we allemaal 
geslaagd!  
 
Groetjes Rohiv en Lizzy. 
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Kennismakingsdag op de brugklas 
 

Afgelopen woensdag was op de Venlose scholen de kennismakingsdag. Onze schoolverlaters kregen te zien bij wie ze in 
de klas kwamen, ontmoetten hun mentor/coach en kregen in sommige gevallen zelfs al hun Chromebook mee naar 
huis. Sommige kinderen uit groep 8 wilden hier graag even iets over vertellen. 

 

Ik vond het allemaal wel apart. Ik kon die dag van te voren alleen maar denken aan de middelbare school. Het was 
spannend, want je krijgt een nieuwe school, nieuwe kinderen die je leert kennen en nieuwe leraren die je leert kennen 
enzovoort. Maar toen was de dag  aangebroken. Ik ga naar de nieuwe school. Niemand van mijn basisschool zat bij mij 
in de klas. Maar toen zag ik iemand zitten en die zat alleen en dacht ik ga daar naast zitten. Ze begon te glimlachen naar 
mij. Eenmaal in de klas begonnen we tegen elkaar te praten en begonnen we met zijn tweeën te lachen. Wij zagen 
iemand alleen zitten dus gingen we met haar praten. We vonden het leuk ondanks de corona maatregelen.We vonden 
het jammer dat we nu zo lang moesten wachten tot we elkaar weer kunnen zien. Het was anders dan ik had verwacht ik 
heb nu al drie nieuwe vriendinnen. Het was een top dag!!!!! 
 
Jordan van holland ( groep 8p ) 
 

 

Het is goed geregeld en kwa meiden en jongens ook goed verdeeld. 
Door Corona moesten we wel helaas in 2 groepen gedeeld worden. 
We moesten eerst de tafels even goed ontsmetten en dan mochten we gaan zitten. 
In een klas gingen we een paar regels doornemen en gingen we een klasse tekening in kleuren.  
En nog in de andere klas kregen we een lijstje met de schoolspullen die we volgend jaar nodig zullen hebben.  
Daarna mochten we nog een beetje kletsen alleen was iedereen een beetje stil omdat het natuurlijk een beetje 

spannend is. 😂 
Maar het was verder een leuke dag en ik heb zeker de goede keuze gemaakt om naar het Valuas te gaan.  
 
Groetjes Shalin  
 
 

Ik vond het heel leuk om mijn nieuwe klas te zien, op het Valuas. Daar heb ik al nieuwe vriendinnen gemaakt en ik kende 
al paar kinderen uit mijn nieuwe klas, dus dat was wel fijn. En onze mentor is ook heel aardig. We hebben daar allemaal 
kennismakingsspelletjes gedaan om elkaar wat beter te leren kennen. En ik heb ook meteen mijn nieuwe chromebook 
meegekregen. Maar vanwege corona was het wel wat anders. We moesten daarom ook in vier groepen verdeeld 
worden toen we het chromebook kregen en we moesten allemaal anderhalve meter van elkaar afzitten. Maar toch was 
het heel leuk. 
 
Janske [uit groep 8P]  
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