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Nieuwsflits nummer 4 

 
14 september 2018 

 

 
 

  

  

Kalender volgende week: 

Ma  17 september: kennismakingsgesprekken  
Di  18 september:  kennismakingsgesprekken  
Wo  19 september: kennismakingsgesprekken  
Do 20 september: kennismakingsgesprekken  
Vr 21 september: kennismakingsgesprekken  
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
De uitnodiging voor het panelgesprek met als thema “leerlingenzorg” is de deur uit en de eerste aanmeldingen zijn 
inmiddels binnen. Voor iedereen die dit gemist heeft staat het stukje dat via Isy gestuurd is hieronder nogmaals.  

Meneer Kevin (muziek) stelt zich kort aan u voor, zodat u een beetje beeld hebt als uw kind vertelt over de 
muziekles die hij geeft. De lessen worden erg enthousiast ontvangen en ik neem aan dat u hier thuis al iets over 
gehoord hebt. Vraag er anders gerust naar. 

We zijn bezig met de verkeersveiligheid rondom school en via de OR ook opnieuw onder ouders aan het werven 
om het brigadieren in ere te herstellen. Een aantal jaar geleden zijn we hiermee helaas moeten stoppen, maar nu 
lijkt er kans van slagen te zijn. Verderop in deze nieuwsbrief wat nadere informatie over de verkeersveiligheid waar 
we allemaal samen verantwoordelijk voor zijn. Iedereen wil graag een veilige weg van en naar school voor zijn 
eigen kind(eren); wij zijn echter ook degenen die voor onveilige situaties zorgen. In dat kader vraag ik ook uw 
aandacht voor het gebied, dat dik gedrukt aangegeven staat, waarbinnen het niet is toegestaan om met de fiets 
naar school te komen. Het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat er iets is waardoor het toch wenselijk of 
noodzakelijk is om met de fiets te komen. Bespreek dit dan even met de leerkracht van uw kind. 

Fietsen op de speelplaats is niet toegestaan in verband met de veiligheid van alle kinderen. Dit geldt ook voor 
loopfietsjes en fietsen met zijwieltjes. Bij de poort graag afstappen dus en lopend de speelplaats op. 

 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
http://www.kommijn.kerobei.nl/
https://kommijn.kerobei.nl/team/e-mail-adressen/
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Schoolfotograaf 
Op donderdag 11 oktober komt de schoolfotograaf weer portret- en groepsfoto’s maken. Net als vorig jaar worden 
onder schooltijd alleen individuele foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Vanaf 15.30 uur kunnen ouders broertjes- en 
zusjesfoto’s komen laten maken. Dit geldt voor broertjes en zusjes centrumbreed. Let op; er worden dan geen 
individuele foto’s van kinderen (PSZ of KC) gemaakt, enkel broertjes- en zusjes van 0 jaar tot einde basisschool.  
Vorig jaar was het erg druk om 15.30 uur en stond de gang vol wachtende ouders, kinderen of opa’s en oma’s. Die 
drukte was ook binnen een half uur weer voorbij, maar werd door een aantal ouders als hectisch ervaren. De fotografen 
zijn zeker tot 16.30 uur aanwezig, dus kunt u er ook voor kiezen om even te wachten tot de drukte voorbij is. 

 

Even voorstellen                                                               
Mijn naam is Kevin Canjels.  In 2015                                                           ben ik afgestudeerd aan het conservatorium te 
Utrecht als muziekdocent.. Vrijwel                                                             meteen ben ik bij Kerobei aan de slag gegaan om 
op verschillende scholen de muzieklessen                                                   te verzorgen. Vanaf dit jaar mag ik ook op 
KOM.MIJN de docenten en kinderen                                   enthousiasmeren voor het vak muziek. Veel 
zingen, bewegen, spelen met      instrumenten, muziek luisteren in allerlei soorten 
stijlen en vooral SAMEN plezier maken,     staat centraal in deze lessen. De kinderen ervaren 
hoe leuk het is om met een groep te     musiceren en samen zorgen we ervoor dat iedere 
muziekles één groot feest is. Ik voel me     enorm welkom op deze grote school en we gaan 
er met zijn allen een muzikaal schooljaar    van maken! 

 

Verkeersveiligheid rondom school  
 
Nu het schooljaar weer in volle gang is, willen we weer even uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom 
school. Kinderen krijgen al vroeg met het verkeer te maken. Alle ouders hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de verkeersveiligheid bij de school om de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Al treft de overheid nog zoveel 
maatregelen, als ouders en andere volwassenen door hun opvoeding en gedrag niet het goede voorbeeld geven, blijven 
we nergens. De verkeersveiligheid rondom onze school wordt regelmatig bekeken en daar waar verbeteringen mogelijk 
zijn, worden deze met de gemeente en politie besproken. Iedereen van basisschool KOM.MIJN wordt verzocht zich aan 
bestaande afspraken te houden:  

 Zorg voor een goede verkeersopvoeding en geef zelf altijd het goede voorbeeld.  

 Maak gebruik van de voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) en verplicht uw kinderen om daar ook 
gebruik van te maken.  

 Blokkeer bij het brengen en halen van de kinderen niet de wegen of uitgangen met fietsen en/ of auto's.  

 Er is een gele streep op de stoeprand, dus stop of parkeer niet voor de school. Parkeer op de parkeerplaats.  

 Pas uw snelheid aan op plekken waar u kinderen kunt verwachten.  

 Roep nooit vanaf de overkant van de straat. Kinderen letten dan niet meer op het verkeer.  

 Fiets niet op plaatsen waar dit niet verantwoord is.  

 Fiets niet op de speelplaats of bij het fietsenrek.  

 Kinderen stallen hun fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek. Fiets afsluiten. Stalling in het fietsenrek 
geschiedt op eigen risico.  

 Blijf niet aan de straat wachten op uw kind. Kom gerust de speelplaats op.  

 Kinderen die wonen binnen het gebied van de Bolenbergweg in de zuidelijke  
richting en de Zandstraat in noordelijke richting en de Schoolstraat in westelijke richting en in oostelijke  
richting de Poldersweg mogen in principe niet met de fiets naar school komen.  

 Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan.  
 
De Parkeerplaatsen  

 Rijd stapvoets en parkeer in één van de vakken die daarvoor bestemd zijn.  

 Zet uw motor uit. Uw auto kan terug- of vooruit lopen en dan krijg je gevaarlijke situaties.  

 Laat uw kind niet over de parkeerplekken rennen, maar begeleid uw kind naar de speelplaats of auto. Stap zelf 
even uit. 
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Panelgesprek 
Op woensdag 3 oktober organiseren we weer een panelgesprek met ouders rondom een thema. Deze keer gaan we 
het hebben over leerlingenzorg. Leerlingenzorg is een onderwerp waarin we nadrukkelijk willen investeren. Wat zijn 
jullie beelden hierbij? Wat verwachten ouders van school, hoe zien de kinderen dat zelf, wat is het allerbelangrijkste en 
waar moet de focus liggen? Kortom; interessante vragen om samen te verkennen en te delen. 
We starten om 19.30 en sluiten uiterlijk om 21.00 uur af. Gedurende het jaar zullen er nog een aantal panelgesprekken 
georganiseerd worden, steeds rond een ander thema. We hopen op een grote opkomst. Aanmelden kan via 
info@kommijn.kerobei.nl 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 

 
Start Kinderboekenweek in de Bibliotheek Venlo: met een supervette workshop collages maken én de nieuwe 
kinderdirecteur! 

Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met dit jaar het thema Vriendschap. In de Bibliotheek Venlo kunnen 
leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 op deze dag een supervette en gratis workshop volgen waarbij ze collages 
maken. En...op deze dag maken we bekend wie de nieuwe kinderdirecteur wordt van de Bibliotheek Venlo en met 
welk panel hij of zij een schooljaar lang aan de slag gaat voor de (jeugd)bibliotheek. 

Dat wordt een gave dag waar jij natuurlijk bij bent! Eerst een workshop waarbij je live gaat ontwerpen en vormgeven. 
Met karton, papier, lijm, afgeschreven boeken en nog veel meer leuke materialen. Knippen, plakken, verven en iets heel 
moois maken onder leiding van een docent van REGENTAG (www.regentag.nl). Het is een gratis inloop dus je mag zelf 
weten wanneer je tussen 2 en 4 uur naar de Stadsbibliotheek komt, maar houd er rekening mee dat je minimaal een 
half uur met je collage bezig bent. 

Om 16.00 uur klinkt er groot tromgeroffel want dan maakt directeur Geja Olijnsma bekend wie haar het komende 
schooljaar gaat helpen als kinderdirecteur van de Bibliotheek Venlo. Wie gaat kinderdirecteur Timbe opvolgen? En 
welke kinderen komen in het Kidzpanel? Je hoort het tussen 4 en half 5 en daar ben jij ook weer van harte welkom om 
het nieuwe Kidzpanel toe te juichen (of misschien zit je er zelf wel in…?). 

WOENSDAG 3 oktober 
14.00 – 16.00 uur: workshop collages maken (gratis inloop) 
16.00 – 16.30 uur: bekendmaking kinderdirecteur en Kidzpanel 

Wat zijn collages? 

Collages zijn een geliefde kunstvorm waarbij het in grote lijnen gaat om het splitsen en (opnieuw) mixen van vorm, kleur 
en inhoud. 

Grote schilders zoals bijvoorbeeld Picasso gebruikten dit knip- en plakwerk om te kijken hoe ze hun schilderij wilden 
opbouwen. Collages worden eigenlijk steeds opnieuw uitgevonden en je vindt ze in de mode, muziek, film/video, 
design, literatuur en reclame. Het is een uitdaging om zelf een collage te maken, bijvoorbeeld je eigen filmposter of de 
voorkant van een tijdschrift. 
In deze leuke workshop ga je aan de hand van het thema 'vriendschap' van de Kinderboekenweek zelf ervaren dat 
collages maken verder gaat dan zomaar experimenteren met technieken en materialen. Rob Benders van Regentag gaat 
met jullie aan de slag. Jullie gebruiken hierbij karton, papier, tape, oliepastels, stickerresten, plastic, tijdschriften, lijm, 
afgeschreven boeken, behangpapier en wie weet wat er allemaal nog in de Bibliotheek te gebruiken is. Ontdek jouw 
talent op woensdag 3 oktober in de Stadsbibliotheek! 

mailto:info@kommijn.kerobei.nl
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Wandeltocht en kermisloop 2018 
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