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Nieuwsflits nummer 6 

 
28 september 2018 

 

 
 

  

  

Kalender volgende week: 

Ma  1 oktober:   
Di  2 oktober:    
Wo  3 oktober: Start kinderboekenweek  
Do 4 oktober: Dierendag  
Vr 5 oktober: Dag van de leerkracht 
   Herfstwandeling groepen 3  
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
De week begon goed; het was inderdaad in een klap herfst. De verwarming moest ook nog even wennen geloof ik. 
Maandag was het best fris. Maar ja, we zijn ook erg verwend met de zomerse temperaturen van afgelopen 
maanden.  Maandag hadden we bijna een schoolhond. Kinderen die op de weg terug waren van de gym naar 
school, zagen een puppy in een tuin voor een dichte deur staan. Bang als ze waren dat hij de weg op zou lopen, 
hebben ze hem maar mee naar school genomen. Volgens mij hoopten sommige kinderen (en leerkrachten ) 
stiekem dat we hem konden houden. Er waren al foto’s gemaakt om op Isy of Facebook te plaatsen, maar algauw 
kwam de eigenaar zich melden op school. Het beestje was ongezien naar buiten geglipt. Hond en eigenaar weer 
gelukkig, een paar mensen wat minder…..     

Goed nieuws voor de hele school, maar met name voor de onderbouw. We  
hebben een nieuwe teamleider. Meer info hierover leest u verderop in deze  
nieuwsbrief.  
Ook in deze nieuwsbrief nieuws van de OR, informatie over de  
kinderboekenweek én een uitnodiging van VVV voor de jonger talentendag  
die in de herfstvakantie plaatsvindt. 

                    
Kinderen die komend weekend meedoen met de wandeltocht of de kermisloop, 
Mogen maandag hun medaille meebrengen. Maken we weer een foto van alle kanjers. 
 
 
                                                                                                 

Ik wens iedereen een gezellig kermisweekend. 

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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Nieuwe teamleider onderbouw 
Goed nieuws. Per 1 november hebben we een nieuwe teamleider onderbouw. Zijn naam is Roeland Kockelkoren. In een 
van de komende weken zal hij zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Pauline Hilbers, die vanaf 1 september tijdelijk 
aan de slag is als teamleider, zal na 1 november nog een aantal dagen aanwezig zijn om alle lopende zaken goed door te 
spreken en over te dragen. Wij zijn blij met Roeland. Toch best apart, een mannelijke teamleider voor de onderbouw… 

 

Kinderboekenweek 
 

In de weken van 3 oktober t/m 14 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema Kom erbij!.  
De Kinderboekenweek is een week waarin landelijk extra aandacht wordt besteed aan het kinderboek. Ook basisschool 
Kom.Mijn schenkt in deze periode nog meer aandacht aan het boek en het lezen van boeken. 
 
 
Op dinsdag 2 oktober wordt op school de Kinderboekenweek geopend.  De groepen 1 t/m 8 gaan in gemengde groepen 
vriendschapspoppen versieren. Ze kunnen er samen één maken of elkaar helpen.  
 
Maar er zijn nog meer activiteiten: 
 
De groepen 1 en 2 gaan op dinsdag 9 oktober naar de bibliotheek in Belfeld. Daar krijgen ze een ontdekkingstocht. 
De groepen 3 en 4 gaan op dinsdag 9 oktober naar de Bieb in Venlo. Daar krijgen ze een voorstelling te zien. De schrijver 
van o.a. ‘scheetje en schatje’ heeft iets leuks voor ze bedacht. 
Groepen 5 gaan vrijdag 5 oktober of op dinsdag 9 oktober naar van Bommel van Dam. Hier maken ze kennis met een 
echt kunstwerk over het thema vriendschap. Ook gaan ze het hebben over kunst en verhalen.  
 
Op vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer gezamenlijk af. Aan het eind van de ochtend hebben we 
gezelschapsspellen ochtend. Ook dit is gemengd: 
 

 groep 1 met groep 8 

 groep 2 met groep 7 

 groep 3 met groep 5 

 groep 4 met groep 6 
 

Wat kunt u zelf doen? 

 
Bezoek een keer extra de bibliotheek of een boekenwinkel.  
De bibliotheek heeft leuke activiteiten rond de Kinderboekenweek. 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy2c3RssndAhWFLewKHaqMAxcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bibliotheekhilversum.nl/actueel/agenda/kbw18.html&psig=AOvVaw0GbvvVvcXVK-JLYEHVg59g&ust=1537526479086326
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP5bOjtsndAhVE3aQKHUlRAqcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/debiebvoordezaa/kinderboekenweek-2018/&psig=AOvVaw2DgP94Wh6kG-enodbwv5dz&ust=1537527453897446
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Heel veel voorlezen! 
Voorlezen is altijd belangrijk. Voor alle kinderen van alle leeftijden.  
De Kinderboekweek is een moment om het thuis weer op te pakken.  
 
Voorlezen is voor elk kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.  
Dat geldt voor jonge kinderen, maar zeker ook voor oudere kinderen. 
 
Waarom is het zo belangrijk om te zingen, te vertellen of voor te lezen? 

 Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert. 
 Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt. 
 Omdat de wereld van jonge kinderen daardoor uitgebreid wordt. 
 Omdat het helpt om nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken. 
 Omdat het de fantasie stimuleert. 

....... en wanneer kinderen iets ouder zijn: 

 Omdat het luistervaardigheid en concentratievermogen helpt ontwikkelen. 
 Omdat het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken. 
 Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen. 
 Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen. 

Vanaf welke leeftijd? 

 Voor een baby kun je zingen of hardop vertellen waar je mee bezig bent. 
 Al vlug volgt het bekijken van eenvoudige platen in stoffen of hardkartonnen babyboekjes, waarbij je van alles 

kunt vertellen. 
 Weer later kun je een kort verhaaltje voorlezen, dat in de loop van de tijd steeds wat ingewikkelder kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...... en wanneer ze iets ouder zijn: 

 Blijf voorlezen, ook nadat een kind zelf heeft leren lezen. Het kan de afstand overbruggen tussen wat een kind 
(technisch) aankan en wat het graag zou willen lezen. 

 Blijf juist voorlezen aan kinderen die nog moeite hebben met de techniek van het lezen. Het is belangrijk dat zij 
lezen blijven associëren met iets wat leuk is. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXm42xtsndAhVL46QKHTpGDswQjRx6BAgBEAU&url=http://hartvanhellendoorn.nl/19471/zinin-bibliotheek-verkoopt-boeken&psig=AOvVaw11TREqhcVgP7vLSf-fzFmb&ust=1537527488405707
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Wanneer kun je het beste voorlezen? 

 Voorlezen aan peuters en kleuters kan `s middags en `s avonds voor het slapengaan. 
 Of `s morgens vroeg, wanneer de andere huisgenoten naar school of werk zijn gegaan. 
 Wanneer je een moment van rust wilt inlassen (als een kind erg actief is geweest, veel indrukken heeft 

opgedaan). 
 Wanneer een kind wat extra aandacht nodig heeft, omdat het hangerig of ziek is. 
 Wanneer je merkt dat een kind zelf nog moeite heeft met lezen. 

Waar kun je het beste voorlezen? 

 Thuis, op de rand van het bed, op de bank of op de grond, op kussens, aan tafel of in de tuin. 
 Onderweg, in de trein of in de auto. 
 In de wachtkamer van de dokter, het consultatiebureau of bij de kapper. 

Hoe maak je het voorlezen tot een succes? 

 Probeer een boek uit te kiezen dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind. 
 Lees het boek zelf eerst een keer (gedeeltelijk) door. 
 Ga in op het verzoek hetzelfde boek nog een keer voor te lezen (en desnoods nog een keer en nog een keer). 
 Zorg dat er rust is en weinig afleiding. 
 Vertel vooraf in het kort iets over de inhoud van het verhaal. 
 Lees rustig en duidelijk de tekst voor. Maak daarbij gebruik van de mogelijkheden van je stem, maar maak er 

geen toneelstukjes van. 
 Maak tijdens het voorlezen af en toe gebaren om de woorden te omlijsten. 
 Breng tijdens het voorlezen af en toe bewust een pauze aan. 
 Wanneer duidelijk is dat de aandacht verslapt, stop dan met voorlezen.  

Kies een ander moment, of een ander boek. 
 Let op hoe je het boek vasthoudt. Laat je gezicht er niet achter verdwijnen. 

Voorlezen door vaders/mannen stimuleert het zelfstandig lezen bij jongens! 
 

Nieuws van de OR 
Hallo allemaal, 
 
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang, zo is ook het bestuur van de O.R weer actief bezig geweest om samen 
met de leraren de activiteitenkalender in orde te maken. 
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die aanwezig was bij de ledenvergadering 
van 10 september j.l. Wat fijn om te zien dat er zo'n grote en enthousiaste opkomst was. We kunnen 8 nieuwe leden 
verwelkomen. Mocht er nog interesse zijn, ook tussentijds kun je je aanmelden via één van de bestuursleden of via 
or@kommijn.kerobei.nl. 
Tijdens de vergadering hebben we het ook gehad over wat er van OR leden verwacht wordt omdat hier soms 
onduidelijkheid over bestaat. We verwachten niet veel, de O.R vergadert 2x per jaar, in september en januari en we 
bespreken dan de activiteiten die gepland staan voor de komende periode. We verwachten dat je tenminste bij één 
activiteit helpt met de voorbereidingen. Bij meerdere activiteiten helpen mag natuurlijk ook! Je kunt zelf kijken wat 
jouw agenda toe laat en welke activiteit jou past om mee te organiseren. 
De eerstvolgende activiteiten waarbij hulp vanuit de OR nodig is, zijn de herfstwandelingen van de groepen 3, 4 en 5 en 
natuurlijk Sintermerte voor de hele school op 9 november.  
Mochten er verder vragen zijn dan horen we dit uiteraard graag.  
 
Vanuit de KOW kunnen we terugkijken op een geslaagde brandweermiddag en afgelopen weekend een stoere survival, 
superleuke activiteiten vanaf groep 3. En wat wordt dit toch altijd goed geregeld door de mensen van de KOW, dat is 
zeker een bedankje waard! 
 
Laten we er met z'n allen een gezellig schooljaar van maken, mocht je vragen hebben omtrent de O.R dan neem gerust 
contact op! 
Namens bestuur O.R 

mailto:or@kommijn.kerobei.nl
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Nieuwsbericht 
 
Tegelen, woensdag 17 oktober 

 

Jonger Oranje Talentendag met  
scouts van VVV-Venlo 

 
Droom jij net als Danny Post en Ralf Seuntjes om te mogen spelen in het shirt van VVV-Venlo? Woensdag 17 oktober, 
in de herfstvakantie, is er een Jonger Oranje Talentendag bij TSC ’04 in Tegelen met scouts van de Venlonaren. Je beleeft 
een fantastische voetbaldag waarbij je heel veel wedstrijdjes speelt en je maakt ook nog eens kans om gescout te 
worden.  
 
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag staat alles in het teken van plezier, vriendschap en talent. Je speelt een groot 4 
tegen 4-toernooi waarbij je tegen leeftijdsgenootjes voetbalt, je maakt nieuwe vriendjes en -vriendinnetjes en je wordt 
bekeken en beoordeeld door scouts van VVV-Venlo. Je krijgt de kans om jouw droom te verwezenlijken: gescout worden 
door de Eredivisionist en/of een plek verdienen in de Jonger Oranje Regioselectie. 
 
De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger Oranje Regioselecties 
‘Limburg’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 (2011, 2012 en 2013), Onder 11 (2009 en 2010) en Onder 13 (2007 en 2008). 
Zij gaan aan het einde van het seizoen meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals. Daar worden de drie officiële Jonger 
Oranje teams geselecteerd door scouts van alle 9 partnerclubs van Jonger Oranje. Deze talententeams spelen in het 
seizoen daarna tegen profclubs uit het binnen- en buitenland. Zo speelde Jonger Oranje afgelopen seizoen 
oefenwedstrijden tegen AZ, Liverpool, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. 

 
Wat: Jonger Oranje Talentendag i.s.m. VVV-Venlo 
Wanneer: Woensdag 17 oktober 2018 
Hoe laat: 9.45 – 15.00 uur  
Waar: TSC ’04, Tegelen 
Voor wie: Spelers (jongens en meisjes) geboren tussen 2007 en 2013 
Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl  

  

http://www.jongeroranje.nl/
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Lest we forget 

 

We waren met de groepen 7 en 8 naar lest we forget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemaakt door Bram en Jitse 

We moesten ’s ochtends om 8:15 op school zijn. 

Toen we in de klas waren werden er groepjes gemaakt. 

Wanneer de groepjes gemaakt waren stapten we de bus in. 

Groep 7 in een bus en groep 8 in de andere. 

We moesten ongeveer een halfuurtje rijden naar de startplek. 

Daar werden we opgehaald door legerjeeps.  

En misschien handig om te weten, het ging over de 
2e wereldoorlog. 

Toen we bij lest we forget aankwamen werd ons 
ons uitgelegd wat er ging gebeuren. 

Toen de slagboom openging, werden de groepje 
door elkaar gegooid. 

We kregen groepjes van 15 kinderen en een gids, maar niet te vergeten 
ook de aardige ouders die vrijwillig meegingen om te helpen. 

En natuurlijk gingen de leraren ook mee. 
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In kamp lest we forget waren er allemaal tenten en voertuigen, ook waren 
er machines die je ook zelf mocht proberen. 

Er werd heel veel uitgelegd over de tenten en de voertuigen die er waren 
en ook een beetje over de machines. 

We kregen wat te drinken en een donut. 

Bij de tent waar ze eten kookten voor de soldaten kregen we ook een soort 
aardappel puree, hete bliksem. 

Er was ook een E.H.B.O. waar ze vertelden over de E.H.B.O. in het leger. 

Wat er gebeurde bij een operatie vertelde ze ook. 

 

   

Ik hoop dat jullie nu iets meer weten over lest we forget. 

 


