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                  Nieuwsflits nummer 6 

 27 september 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 30 september:    
Di  1 oktober:  
Wo  2 oktober:    Start Kinderboekenweek 
   Eerste bijeenkomst nieuwe leerlingenraad 
Do 3 oktober: 
Vr 4 oktober: Dierendag  
     
 
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 

De eerste herfstweek zit erop. Wel een heel verschil met afgelopen weekend. Van de andere kant ook best wel 
weer lekker. Iets warmere kleding, voorzichtig denken (of beginnen) aan de warme chocomel met slagroom…. 

Deze week reisden de kinderen van groep 1 met de trein. Hieronder vind u enkele foto’s van dit avontuur. Ook treft 
u foto’s aan van 2 van onze Pabo studenten. Zij stellen zich kort even voor. 

Op Isy heb ik een berichtje geplaatst over de aanstaande incasso van de vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro per 
kind per jaar. Dit bedrag is al zeker 15 jaar ongewijzigd, maar we merken dat dit erg krap aan het worden is. Zo 
wordt er in enkele groepen een extra (klein)  bedrag gevraagd om het eindejaarsuitstapje nog te kunnen betalen. 
We zijn rond aan het vragen op andere scholen hoe hoog hun vrijwillige ouderbijdrage is en merken dat 10 euro 
wel erg weinig is. Op andere scholen is dat veelal 15 euro en wordt daar bovenop nog een bedrag van tussen de 10 
en 35 euro gevraagd voor de schoolreis. We gaan met de OR en MR hierover in gesprek. Dit jaar verandert er in 
ieder geval nog niks en blijft het 10 euro. 

Op dinsdag 8 oktober komt de schoolfotograaf weer. Net als de afgelopen 2 jaar worden de broertjes / zusjesfoto’s 
weer na schooltijd gemaakt. De fotografen zijn vanaf 15.30  tot 16.15 uur aanwezig dus u kunt zelf een inschatting 
maken (in verband met eventuele drukte direct na schooltijd) wanneer u deze wilt laten maken. Denkt u aan 
fleurige kleding?  

Tot slot nog even het vermelden waard dat de chromebooks er zijn én de kasten voor de bibliotheek. Meneer Peter 
en meneer Idriss gaan samen aan de slag (was dit niet de ultieme relatietest?) om deze in elkaar te puzzelen. 

Voor dit weekend veel plezier op de kermis gewenst. De kinderen die meedoen met de kermisloop mogen hun 
medaille maandagmorgen meebrengen. Dan maken we een foto van al deze kanjers! 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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30 september om 20.00 uur ledenvergadering OR  
De OR 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! 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Nienke Jacobs en ik loop dit jaar als derdejaarsstudent aan de pabo stage op Kom.mijn. Het komend 
halfjaar loop ik stage in groep 5 bij Lisette en Steffie. Hier heb ik al mijn eerste weken in de groep gehad, waar ik al 
enorm van genoten heb! Ik kijk dan ook uit naar de rest van de periode met deze vrolijke groep.  
Het volgend halfjaar (vanaf februari) zal je mij vooral zien rondlopen bij de kleuters, waar ik  onder andere mijn 
specialisatie in het Jonge Kind zal gaan uitvoeren.  
Naast mijn studie en stage maak ik ook graag muziek in mijn bandje Jane, waarvoor er elke dinsdagavond gretig wordt 
gerepeteerd in Venlo.  
Ik kijk uit naar het komende jaar op de Kom.mijn! 
 

 
 
Mijn naam is Bram Heinen, ik ben 21 jaar en ik loop stage in groep 4 bij (juffrouw) Angelique. In mijn vrije tijd voetbal ik 
graag en trek ik veel op met mijn vrienden.  
Ik zal het hele jaar stage lopen in groep 4. Mijn doel is om dit jaar af te studeren. De eerste weken zijn goed bevallen en 
ik kijk uit naar de komende weken!  
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Groep 1 ging met de trein 

        

     

 

Activiteitenkalender Kinderboekenweek 

  De Kinderboekenweek komt er weer aan van 2 t/m 13 oktober. Tijdens deze week staat het kinderboek     
  centraal. Koop je in deze periode een kinderboek, dan ontvang je GRATIS het Kinderboekenweek geschenk.    
  Daarnaast zijn er tal van leuke activiteiten te beleven.  
  Thema dit jaar is Reis mee! Doe jij ook mee? 
 
  Woensdag 2 okt, 14.00-17.00 uur 
  Venloos Kinderboekenfeest in Theater de Maaspoort 
  Alle leeftijden 
  Gratis m.u.v. voorstellingen. 
  Speciale voorleessessie mét bezoek van BieBies Bus! 14.00 | 14.30 | 16.00 uur 
  Let op: het wekelijkse Voorleesuurtje in de Stadsbibliotheek vervalt op deze dag.  
  Voorstellingen: 
  Fiep heeft haast (3+) 15.00 uur €7,50  
  De Griezelbus on tour (6+) v.a. €11,50 
  Aanmelden via: www.maaspoort.nl 
 
  Zat 5 okt, 13.00 – 16.00 uur (vertrek 13.15 uur!) 
  Het Knotsgekke Koops Kinderboeken bootfeest met kinderboekenambassadeur Manon Sikkel 

http://www.maaspoort.nl/
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  Start- en eindpunt: Maaskade, parkeerplaats aan het water (op de Maashopper) 
  Deelname: €5,00 incl. consumptie en onbeperkt ranja.  
  Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene. 
  Aanmelden via: www.boekhandelkoops.nl 
 
  Zat 5 okt, 13.30 – 15.00 uur 
  Maak je eigen zelf-sturende auto samen met Hackerspace TDvenlo (8-12 jaar) 13.30 - 15.00 uur  
  Hackerspace TDvenlo start vandaag de motor om samen met jou te werken aan een wel héél gaaf    
  vervoersmiddel. Doe mee en ontdek hoe jij je eigen zelf-sturende auto kan maken, die naderhand natuurlijk  
  mee naar huis mag. Vrrroem!  
  Deelname: € 3,00  
  Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl  
 
  Zon 6 en 13 okt, 14.00 uur, Woe 9 okt. 16.00 uur 
  Film, Reis naar het Noorden (6+) Nederlands gesproken 
  Deelname: €4,50 t/m 12 jaar, volw. €9,00, filmpas €7,00 
  Aanmelden via: www.nieuwescene.nl 
 
  Woe 9 okt, 14.30 – 16.30 uur 
  Kinderboeken schrijfster Li Lefebure, tijdens voorleesuurtje in de stadsbibliotheek Venlo (4-12 jaar) 
  aansluitend wordt de nieuwe Kinderdirecteur en het kidzpanel van de bibliotheek bekend gemaakt 
  Li Lefebure is o.a. bekend van de boeken Raaf en Papegaai. Na het voorlezen is er een leuke quiz en worden er 
  boekenleggers geknutseld. Om 16:00 uur … tromgeroffel, voor de bekendmaking van het Kidzpanel én    
  Kinderdirecteur! Kortom: een middag om bij te zijn. 
  Deelname: Gratis 
  Aanmelden: niet nodig 
 
  Woe 9 okt, 15.00 uur 
  Voorstelling Rovers (3+) 
  Deelname: v.a. €12,50 
  Aanmelden via: www.maaspoort.nl 
 
  Zat 12 okt, 11:00-12:00 uur 
  Voorleesuurtje Speciaal met schrijfsters Tanja Claassen en Astrid Janssen 
  Dit wordt wel een heel bijzonder voorleesuurtje! Deze schrijfsters brachten onlangs hun boek Alle wijsheid op  
  een stokje uit. En tijdens de Kinderboekenweek lezen ze ons voor uit dit leuke, kersverse boek. Daar wil je bij   
  zijn, toch? 
  Deelname: GRATIS 
  Aanmelden is niet nodig. 
 
  Zon 13 okt, 16.00 uur 
  De vier Heemskinderen (7+) toneelgroep Maastricht. 
  Geschreven door Frans Pollux 
  Deelname: v.a. €10,00 
  Aanmelden via: www.maaspoort.nl 
 
  Dinsdag 8 oktober, 09:30-10:30 uur 
  Babybieb Speciaal | Babymassage 
  Naast de stem is aanraking voor een baby het eerste communicatiemiddel. Babymassage is daarom een fijne    
  manier om contact te maken en het heeft een positieve werking op het welzijn van je baby. Myriam Gooren   
  van Klein en Puur laat ons hiermee kennis maken en aan de slag gaan. 
  Deelname: € 4,- 
  Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl 
 
  Woensdag 9 oktober, 09:30-11:30 uur 
  Twee interactieve workshops over ‘samen opvoeden’ voor ouders 
  Opvoeden en een band opbouwen gaan hand in hand; dit is het thema tijdens de Week van de Opvoeding.     
  Daarom –heel toepasselijk- twee hands-on-workshops in samenwerking met Support en het  

http://www.boekhandelkoops.nl/
mailto:info@bibliotheekvenlo.nl
http://www.nieuwescene.nl/
http://www.maaspoort.nl/
http://www.maaspoort.nl/
mailto:info@bibliotheekvenlo.nl
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  JongerenServicePunt. Interactief en met praktische oefeningen en trainingsacteurs. 
  Workshop 1: voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar|  09:30-10:15 uur 
  Workshop 2: voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar | 10:30-11:15 uur 
  Deelname: GRATIS 
  Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl  (graag even doorgeven welke workshop je kiest)  

BieBies Bus on tour  
Samen op een leerzame, leuke en creatieve manier bezig zijn met taal; dat beleef je met BieBies Bus. Samen met onze 
enthousiaste vrijwilligers gaan ouders en kinderen op een leerzame, leuke en creatieve manier aan de slag met taal. 
Spelmaterialen, (voorlees)boeken en prikkelende activiteiten; alles wordt uit de bus getrokken om elk bezoek van 
BieBies Bus tot een klein feestje te maken. Op school, in de wijk of op de leukste evenementen: je gaat BieBies Bus vast 
en zeker een keer tegen komen! Houd de agenda op onze website dus goed in de gaten. 
 

Woensdag 30 oktober, 14:00-15:00 uur | Knutselmiddag op Kinderboerderij Hagerhof  
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