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Kalender volgende week: 

Ma 19 augustus:  Eerste schooldag  
Di  20 augustus: 
Wo  21 augustus: 
Do 22 augustus: 
Vr 23 augustus:  
     
 
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 

Vakantie! 

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar. We hebben aardig wat uitdagingen gehad op vervangersgebied. 
Ondanks dat er eigenlijk geen vervangers beschikbaar waren (en zijn ) is het ons toch gelukt om alle klassen op 
school te houden. Soms moest er een groep opgedeeld worden, maar door de enorme toewijding en flexibiliteit 
van iedereen maar met name onze parttimers is het toch gelukt. We kunnen niet vaak genoeg onze dank daarvoor 
uitspreken. Verder hebben we onze koers bepaald met als resultaat het meerjarenplan dat ik een paar weken 
geleden met jullie gedeeld heb. 

Zo op de valreep kunnen we ook nog met trots melden dat juffrouw Charlotte en juffrouw Vivian hun certificaat 
VVE bekwaam hebben behaald. Met de leerkrachten van de onderbouw hebben we een scholingstraject doorlopen 
waarin het mogelijk was om dit certificaat te behalen. Daarvoor moesten opdrachten worden uitgevoerd en een 
portfolio hierover worden aangelegd ter verantwoording. Juffrouw Sanne heeft dit vorig schooljaar al behaald. Van 
harte proficiat!! 

Verderop in deze nieuwsweek ook de studiedagen voor komend jaar en nogmaals het vakantierooster. Let u daarbij 
even speciaal op de meivakantie? Deze wijkt af van andere jaren omdat we met het voortgezet onderwijs 
afstemmen ivm de eindexamens. Ook nog wat leestips, zeker voor beginnende lezers, om de leesdip te voorkomen. 

Er is ook nog een verslag van de laatste MR-vergadering en een paar foto’s als sfeerimpressie van de musical en 
KOMMIJN’s got talent. We hebben er weer enorm van genoten! 

Voor nu een fijne vakantie, rust goed uit en kom gezond weer terug.                                                                                
We zien elkaar op maandag 19 augustus weer. In die eerste week is overigens ook meteen weer hoofdluiscontrole. 

Tot volgend jaar! (wow, dat klinkt nog ver weg) 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Voorkom de zomerdip! 
Hoe voorkom je die zomerdip?  
Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. 
Liefst iedere dag 15 minuten! 
Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. 
Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van 
een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken 
en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. 
Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest. 
Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leesontwikkeling niet stagneren, 
en wellicht zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.  
Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol! 
 

Do’s bij samen lezen 

• Laat je kind het boek kiezen. 

• Bekijk samen het omslag van het boek. 

Waar zal het boek over gaan? Is het 

spannend? Of juist grappig? Kortom, 

fantaseer er samen maar op los. 

• Lees om de beurt een stukje. 

• Geef je kind de kans om een fout zelf te 

herstellen. 

• Praat samen over wat je gelezen hebt. 

• Vul de lijst Dit heb ik in de zomervakantie 

gelezen! in. 

• Geef je kind complimentjes. 

• Geef je kind nog meer complimentjes! 

Don’ts bij het samen lezen 

• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je 

kind! Niets is zo demotiverend om telkens 

te merken dat het lezen niet lukt. 

• Verbeter je kind niet te snel als het een 

fout maakt. 

• Maak het lezen niet te schools. 

• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als 

het lezen niet zo goed gaat. 

© 2013 Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 

 
 

Zomerlezen met de VakantieBieb-app.  
 
De Bibliotheek geeft deze zomer weer een cadeautje weg dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert: de 
VakantieBieb. Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen (en hun ouders) tijdens de zomervakantie e-books van de 
Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. Als kinderen in de zomervakantie regelmatig blijven lezen, kan een 
terugval in leesniveau worden tegengegaan. 
Dat is wel nodig, want uit onderzoek weten we dat kinderen die gedurende 
de zomervakantie bijna niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun 
leesontwikkeling.  

Lezen in de zomervakantie is dus erg belangrijk! 

De VakantieBieb-app is vanaf nu  tot en met 31 augustus 2019 te downloaden 
in de App Store en Google Play Store! 

 Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer informatie.  

  

http://www.vakantiebieb.nl/
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Vakantierooster 2019-2020      
   

Herfstvakantie:  maandag 14 oktober  t/m vrijdag 18 oktober 2019 
Sinterklaas:  vrijdag 6 december 2019 
Kerstvakantie:  maandag 23 december  t/m vrijdag 3 januari 2020 
Carnaval:  maandag 24 februari  t/m  vrijdag 28 februari 2020 
Pasen:   maandag 13 april 2020 
Meivakantie:  woensdag 22 april  t/m  dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart:  donderdag 21 mei   t/m vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren:  maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie:  maandag 13 juli   t/m vrijdag 21 augustus 2020 
 

 

Studiedagen      
 woensdag 4 september 2019 

 woensdag 23 oktober 2019 

 dinsdag 11 februari 2020 

 woensdag 10 juni 2020 

 donderdag 25 juni 2020 en  

 vrijdag 10 juli 2020.  

De kinderen hebben op deze momenten geen school. 

 

Nieuws uit de MR      
Laatste MR- bijeenkomst van dit schooljaar. 
 
Helaas waren we niet compleet vanavond. Maar voor het nieuwe jaar zijn we wel compleet. De samenstelling blijft 
ongewijzigd voor komend jaar. Makkelijk voor u dus als ouder dat de contacten dezelfde blijven. 
 
Wat niet hetzelfde blijft is de formatie voor het nieuwe schooljaar. Zoals iedereen heeft kunnen lezen heeft elke groep 
weer een geschikte leerkracht gevonden. In sommige gevallen zelfs meerdere. Door alle leerkrachten is er weer 
gekeken wie het beste bij welke groep past. Er is nog een gesprek aangevraagd door ouders met Anouk over 1 groep 
waar meerdere leerkrachten in komen. Anouk zal hun deze week nog ontvangen en samen in gesprek gaan. 
 
Ook de nieuwe schoolgids hebben we doorgenomen. Een paar kleine puntjes behoefde wat uitleg maar uiteindelijk is 
hij goedgekeurd. 
Wel moeten we nog eens gaan kijken naar de vrijwillige ouderbijdrage. Zolang als wij ons kunnen heugen, al zeker 10 
jaar, is de ouderbijdrage niet verhoogd. Helaas zijn alle kosten wel gestegen. Kijk maar eens naar de entree bij Irrland, 
deze is inmiddels misschien wel verdubbeld in 10 jaar. Maar ook andere dingen die hiervan betaald worden zijn duurder 
geworden. Dus dat moeten we eens goed gaan bekijken. Voordeel zou dan zijn dat je niet meer extra hoeft bij te 
betalen voor het eindejaars uitstapje. Hier komen we volgend jaar nog wel op terug. 
Kort nog gehad over het vervoer tijdens schoolreisjes. Hoe is het geregeld mbt veiligheid. Het mooiste zou zijn als je 
altijd met de bus kon gaan maar helaas is dit financieel niet haalbaar. 
 
Plannen voor de toekomst blijven een mooi onderwerp. Ook op Kom.mijn zijn we allemaal hier druk mee doende. Want 
hoe ziet het onderwijs er over een paar jaar uit? Of hoe moet het eruit zien? Het hele team is hier volop mee bezig. Zo 
wordt er volop aandacht besteed aan het rekenen. Hier zullen zelfs komend jaar twee studenten een onderzoek voor 
doen op school. En met de daarbij behorende feedback kunnen we dan weer verder gaan met de ontwikkeling. 
Echt mooi om te zien dat alle registers worden opengetrokken om ons onderwijs op KOM.MIJN te blijven ontwikkelen. 
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Als laatste onderwerp mag ik dan weer een verslag maken voor in de nieuwsbrief. En deze heb ik bij deze dan ook klaar. 
Namens de hele MR wens ik iedereen een mooie vakantie en een mooi nieuw schooljaar gewenst. En mocht u onze hulp 
nodig hebben dan staan wij vanaf 19 Augustus weer voor u klaar. 
 
Groetjes namens de MR, 
Bart Bongaerts 
 

Winnaars KOMMIJN’s got  talent      

                 

Voor de onderbouw was dit groep 3 H   Voor de bovenbouw was dit groep 5E 

Tara, Anne, Suus en Elle     Sam, Roos, Olivia en Saartje 

Musical 
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