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Kalender volgende week: 

Ma 6 juli:   Ijsjes voor alle leerlingen van KOM.MIJN  
Di  7 juli:  Speurtocht in Baarlo voor groep 8 
Wo  8 juli:     Feestdag groep 3 
    Juffendag groep 5 

Première avond eindfilm groep 8 (19.00 tot 21.30 uur) 
Do 9 juli:  Afscheid groep 8 
Vr 10 juli:  Studiedag voor de leerkrachten; start zomervakantie! Alle leerlingen zijn vrij 
   Afscheid meneer Geert, juffrouw Michelle, juffrouw Cindy en juffrouw Joke 
     
 
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 

We gaan de laatste week van het schooljaar in. En dat het een bizar jaar is hoeven we aan niemand meer te 
vertellen; dat is wel duidelijk. Dit jaar zal iedereen zich blijven herinneren. We willen het schooljaar met de 
kinderen samen positief afsluiten. Daarom zal er komende maandag een heuse ijskar naar KOM.MIJN komen waar 
alle groepen een ijsje mogen gaan halen. Natuurlijk is er rekening gehouden met allergieën. 

De enquête die ik u gevraagd had in te vullen krijgt een goede respons. Op het moment van schrijven van dit stukje 
heb ik 185 antwoorden binnen. De uitkomsten hiervan zijn gisteren met de MR besproken. Begin volgende week 
komen we hierover bij u terug. Hou de mail dus in de gaten. 

Heeft u ook het artikel in Via Venlo gelezen afgelopen woensdag. Er stond een heel stuk in over de eindfilm die de 
kinderen van groep 8 aan het maken zijn. De opgenomen scenes worden nu gemonteerd tot een film die komende 
woensdag in première gaat. De bioscoop in Reuver heeft ons n.a.v. het artikel benaderd en de mogelijkheid 
geboden aan ouders en kinderen om, verspreid over meerdere avonden in de eerste vakantieweek, samen de film 
te komen bekijken. Onze filmsterren worden wereldberoemd in heel Belfeld en omstreken!! 

Het is een periode van “laatste keren”. Zo hebben we afgelopen woensdag ook de laatste leerlingenraad van het 
jaar gehad in de huidige bezetting. In de eerste weken na de zomervakantie kunnen leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad voor schooljaar 2020/2021.  

Verder in deze nieuwsbrief een gedicht van meneer Geert over zijn pensionering en een flyer over de wielerschool 
die komend schooljaar weer van start gaat in samenwerking met College Den Hulster. 

 

Hartelijke groeten en een fijn weekend, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Pensioen…. 

 
Beste kinderen en ouders, 

 
Het einde van het schooljaar is in zicht, 

Daarom nog dit bericht. 
Mijn onderwijscarrière zit er bijna op; 
Aan het einde van dit schooljaar: STOP! 

 
In al die jaren veel beleefd en gedaan; 

SUPERBLIJ dat ik er 42 jaar mocht staan. 
 

Een nieuw tijdperk komt eraan, 
Ik wens dat het iedereen goed mag gaan. 

Hartelijk dank aan ouders en collega’s betrokken bij KOM.MIJN; 
SAMENWERKEN voor ONZE KINDEREN blijft fijn. 

 
Vanaf deze plaats wens ik U allen: 

 
Veel gezondheid en geluk 
Nog jaren aan een stuk. 

 
Geert Goossens. 
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Artikel in Via Venlo 
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Wielerschool Venlo 

 

 


