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Kalender volgende week: 

Ma 23 september:  ’s morgens groep 1A op reis met de trein  
Di  24 september: ’s morgens groep 1K op reis met de trein 

’s middags groepen 7 naar de schutterij 
Wo  25 september:    Start Kinderpostzegelactie 
Do 26 september: ’s morgens groep 1J op reis met de trein 
Vr 27 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 

We gaan weer starten met een nieuwe leerlingenraad. De kinderen die hier vorig jaar zitting in hadden zijn in de 
groepen 6,7 en 8 gaan vertellen dat kinderen zich kandidaat kunnen stellen door aan hun klasgenoten te vertellen 
waarom dat zij een geschikte kandidaat hiervoor zouden zijn. Op elke eerste woensdag van de maand komen we bij 
elkaar en bespreken we van alles wat met school te maken heeft. Kinderen geven steeds aan dit heel fijn te vinden 
om zo mee te mogen denken en samen meer verantwoordelijkheid te willen dragen voor zaken die ook over hen 
gaan en effect op hun groep kunnen hebben.  

Afgelopen dinsdag was er weer een show van Mad Science. Kinderen hebben weer vol verbazing en verwondering 
gekeken naar allerlei scheikundige proefjes. 

 

De enquête, uitgezet in heel Belfeld en in het bijzonder onder de schoolgaande kinderen, eind vorig jaar over de 
favoriete en met name de gewenste sportactiviteiten, gaf een duidelijke wens aan voor mountainbiken en 
freerunnen. Een kennismaking met deze laatste sport wordt georganiseerd door Minded Motion. Op donderdag 24 
oktober zal de gymles voor alle groepen helemaal in het teken hiervan staan. Daarna volgen nog een aantal 
naschoolse momenten voor geïnteresseerden. Meer info hierover volgt… 

Geniet van het weekend, met opnieuw zomerse temperaturen, ondanks het feit dat zaterdag officieel de herfst 
begint. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Groep 8 op pad voor kinderen!      
ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de 
Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de groepen 8 doen ook mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! 

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang wonen. 
De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben 
er geen eigen kamer en geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben 
hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin 
een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.  
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze is. 
 
Leuke producten 
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals Dik Trom, 
Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe shopper, 
feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de Petteflet. 
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een kind in de 
daklozenopvang. 
 
U koopt toch ook bij onze leerlingen!? 
We wensen onze leerlingen heel veel succes! 
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

 

KOM.MIJN-kinderen maken “lichtvlinders” voor Lichtkunstfestival in 
Kasteeltuinen Arcen 

Na een succesvolle editie in 2018 zal ook dit jaar het Internationaal Lichtkunstfestival (ILF) neerstrijken in onze regio 
Noord Limburg. 
In de herfstvakantie (11 t/m 20 oktober) zijn lichtkunstwerken uit o.a. Duitsland, Italië en Polen te bewonderen tijdens 
een avondopenstelling van Kasteeltuinen Arcen. 
Een bijzonder lichtproject is: “Light Art by Kids”. 
Op de diverse Europese Lichtfestivals is dit een groot succes; Kinderen zijn de kunstenaars. 
Vorig jaar vormden bijna 900 bloemen gemaakt door basisschoolkinderen uit o.a. Arcen en Horst aan de Maas een 
bijzonder lichtobject. 

Ook dit jaar is het streven om met 1800 basisschoolkinderen uit de regio een mooi resultaat neer te zetten. KOM.MIJN 
zal met 6 groepen (111 vlinders) deelnemen. Voor de kinderen die een vlinder maken is er een gratis toegangskaartje 
zodat ze het eindresultaat en hun eigen creatie (verlicht) kunnen gaan bewonderen. 
 

 

 

 

 

 

http://www.kinderpostzegels.nl/

