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                  Nieuwsflits nummer 4 

 13 september 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Deze week zijn er kennismakingsgesprekken 

Ma 16 september:    
Di  17 september:  Shows van Mad Science 
Wo  18 september:      
Do 19 september: 
Vr 20 september:  
     
 
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 

Vrijdag de 13e. Een paar kreten uit mijn scheurkalender: “Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk” of “Volgens 
mij valt het wel mee met dat bijgeloof; ik heb nog nooit iemand zijn 13e maand zien weigeren”. 

Hoe dan ook, voor de kinderen was het een gewone schooldag, net als alle andere. We gaan zo’n beetje de laatste 
week in van de kennismakingsgesprekken. Voor de leerkrachten is dat een behoorlijke tijdsinvestering zo aan het 
begin van het schooljaar, maar zo ontzettend waardevol dat ze het er graag voor over hebben.  

Afgelopen woensdag hebben we als deelteam (groep3 t/m 8) een trainingsmiddag van Gynzy gehad. Zoals ik vorige 
week al meldde is Gynzy een mooi middel om geleidelijk aan kinderen op hun eigen niveau te gaan laten werken. 
Zo kunnen we steeds beter maatwerk bieden. De eerste inzet wordt op rekengebied gedaan, maar een enkele 
groep is ook met spelling hier het een en ander van aan het verkennen.  

Komende week gaan we ons weer verbazen over wat er allemaal te beleven en ontdekken valt tijdens de shows 
van Mad Science. De kinderen kijken hier altijd enorm naar uit. Verder staan er geen geplande activiteiten op het 
programma deze week. Prima ook; eerst maar eens vertrouwd raken met de normale dagelijkse routines in de 
nieuwe groep. Dat is elk jaar opnieuw weer een proces dat ruwweg tot de herfstvakantie duurt.   

Verder in deze nieuwsflits informatie over de aangepaste schoolomgeving in het kader van verkeersveiligheid en 
een hernieuwd oproep voor hulp bij zowel het luizenpluizen als het overblijven. Op beide vragen was elk één 
reactie gekomen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar we hebben er liever nog een paar. Dus: heb je nog een 
paar uurtjes te besteden, denk dan eens aan KOMMIJN. Bedankt alvast. 

Voor nu een fijn weekend! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Verkeersveilige schoolomgeving 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al is opgevallen is onze schoolomgeving inmiddels uniform ingericht met 
een aantal objecten (zie foto’s). Wij hopen dat deze opvallende palen een bijdrage gaan leveren aan de 
verkeersveiligheid van onze leerlingen. Dat betekent ook dat er aan de overkant van de parkeerplaats nu niet 
meer geparkeerd mag worden, omdat hier nu een gele streep is aangebracht. Binnenkort zal hierop ook 
gecontroleerd gaan worden. Wees gewaarschuwd!  
Vorig schooljaar hebben we een oproep gedaan om mensen te werven voor te brigadieren. Helaas heeft dit 
te weinig mensen opgeleverd om het brigadieren daadwerkelijk op te kunnen zetten.  
Ten slotte willen wij u nog even attenderen op het plaatsen/parkeren van de fietsen. Fietsen graag parkeren 
bij de kledingcontainer. Aan de andere kant dienen de fietsen geparkeerd te worden aan de achterkant van 
de parkeerplaats (en niet op de stoep). De bordjes geven duidelijk aan waar er geparkeerd kan worden. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Groet,  
 
De werkgroep verkeer  
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30 september om 20.00 uur: ledenvergadering OR  
De OR (ouderraad)  helpt bij het organiseren van de activiteiten op school. Je bepaalt zelf bij hoeveel 
activiteiten je helpt en dus hoeveel tijd je wilt en kunt spenderen. 

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van je kind(eren) op school? Wil je de OR komen 
versterken of meer weten over de activiteiten die de OR helpt organiseren? Kom dan naar de 
ledenvergadering op 30 september om 20:00 op school! 

 

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad 
Science! 
Komende dinsdag, 17 september, komen de professoren van Mad Science weer een knotsgekke show geven. 
Op 29 oktober start de naschoolse cursus op KOM.MIJN weer. Alle kinderen die een flyer mee naar huis 
krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven.  
 
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Ga naar huis met leuke gadgets en steek 
er ook nog iets van op! 
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school 
uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe lessen en gadgets! 
 
https://inschrijven.mad-science.nl 

 

 
 

     

 

Luizenpluizers gezocht 
Met name voor de groepen 1 en 2, aangezien daar de nood het hoogst is, is het team luizenpluizers op zoek 
naar uitbreiding. Na elke vakantie van een week of langer, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
We zijn voor de groepen 1 en 2 op zoek naar een paar ouders die zich hier aan willen geven. Het gaat om een 
paar uurtjes gedurende een ochtend. Voor informatie hierover of aanmelden: info@kommijn.kerobei.nl. Voor 
alle groepen geldt natuurlijk dat vele handen licht werk maken, dus bij interesse kunt u zich altijd melden via 
bovenstaand mailadres. 

Bedankt alvast. 

Helpen bij het overblijven? 
Op maandag, dinsdag en donderdag kan er tussen de middag worden overgebleven. We werken al jaren met 
dezelfde groep vrijwilligers die dit met veel liefde doen, bijgestaan door pedagogisch medewerkers van het 
Kindercentrum KOM.MIJN. Zij zijn op zoek naar een aantal nieuwe collega’s die in geval van nood in kunnen 
springen. Bent u of kent u iemand die op (een van) deze dagen 2 uurtjes wil komen helpen indien nodig, dan 
horen wij graag van u. Dat kan via info@kommijn.kerobei.nl . Graag gaan we in gesprek over de mogelijkheden 

https://zoho.email-view.eu/ocgeturl/13ef.4aba358de?l=24f6edc0-d142-11e9-b842-52540063e0e7&m=24ed50d0-d142-11e9-b842-52540063e0e7&h=0ce25da8e15db08e7b1df546f36828ff42fe556ce8e726d3f92262476c9aa1cb
mailto:info@kommijn.kerobei.nl
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