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Nieuwsflits nummer 7 

 
5 oktober 2018 

 

 
 

  

  

Kalender volgende week: 

Ma  8   oktober:   
Di  9   oktober:  Mad Science; 
   Groepen 1 en 2; ontdekkingstocht Bibliotheek Belfeld 

Groepen 3 en 4; voorstelling Bibliotheek Venlo 
Groep 5D; workshop Bibliotheek Venlo  

Wo  10 oktober:   
Do 11 oktober: Schoolfotograaf  
Vr 12 oktober:  
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
Begin deze week was het even spannend. Juffrouw Michelle moest zich ziekmelden en zowel maandag als dinsdag 
was er geen vervanging beschikbaar. Gelukkig wilden (en konden) juffrouw Steffie en juffrouw Margo extra komen 
werken om te voorkomen dat deze groep opgesplitst moest worden. Woensdag was er wel een vervanger. Dat 
betekende 3 verschillende, “vreemde” leerkrachten voor de groep maar de kinderen zijn hier goed mee om 
gegaan. 

We hebben een nieuwe leerlingenraad. Afgelopen woensdag zijn we voor de eerste keer bij elkaar gekomen. We 
hebben foto’s bekeken van speeltoestellen en voorbeelden van verkeerssituaties. Hun mening is van belang voor 
de gemeente in het keuzeproces voor materialen om de schoolomgeving (en dan met name de oversteekplaatsen) 
zichtbaarder en veiliger te maken. Verderop in deze nieuwsbrief een foto van de nieuwe leerlingenraad. We 
wensen hen veel succes bij deze belangrijke taak. 

Afgelopen woensdag heeft het eerste panelgesprek van dit jaar plaatsgevonden. Met 5 ouders hebben we een 
waardevol gesprek gevoerd over het onderwijs in het algemeen en leerlingenzorg in het bijzonder. Aangezien de 
tijd te kort bleek voor het delen van beelden en nadenken over wat dat voor kinderen, ouders en leerkrachten 
betekent, hebben we met deze 5 ouders een vervolgafspraak gemaakt om hier verder over door te praten en het 
ook goed af te ronden. Hetzelfde gespreksonderwerp was het thema van de studiemiddag met leerkrachten en zal 
ook tegen het licht gehouden worden in de leerlingenraad.  

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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Dag van de leraar 
Vanmorgen werden alle juffen en meneren verrast! Wat is er nou leuker dan je juf of meneer helemaal vol te mogen 
plakken met zelf gemaakte rozetten. En dat dit erg gewaardeerd werd, zien we op de foto ! Wij willen alle kinderen (en 
natuurlijk ook de ouders) enorm bedanken voor deze fantastische dag. 

 

 

 

Kinderboekenweek 

 

Deze week begon de Kinderboekenweek.  

Het thema van dit jaar was vriendschap. 

We begonnen met poppetjes knutselen, met de hele school. 

We zaten verdeelt over klassen, in elke klas versierde je je 

poppetje anders. 

Bij de een versierde je je poppetje met pasta en bij de ander 

met wol enz.   

Poppetjes knutselen. 
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Op donderdag hebben we in de bovenbouw workshops gedaan. 

We hebben memorie, kwartet en vriendschapsarmbandjes gemaakt.  

Ook hebben we wafels en koekjes gebakken (in een hartjes vorm).  

 

 

 

 

 

Verder hebben de leraren veel voorgelezen.   

Uit veel leuke boeken.  

Kortom: het was heel erg leuk!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Kanjers van de Kermisloop 

       

 

Wafels en koekjes bakken. 
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Leerlingenraad 2018/2019 

 

Aangenaam. Dit zijn de leerlingen die gekozen zijn om hun klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad voor 
schooljaar 2018/2019. Chloë en Saartje namens de groepen 5, Pim en Sofie namens de groepen 6, Fayenna en Luca 
namens de groepen 7 en Lieke en Joyce namens de groepen 8. Aangezien Joyce na de herfstvakantie op woensdagen 
naar de masterclass gaat, neemt de nummer 2 van de verkiezingen haar plaats in. Dat is Siem. Samen bespreken ze de 
punten die op de agenda staan zodat hun klas goed vertegenwoordigd wordt. Veel succes allemaal, maar vooral ook 
veel plezier. 
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Schoolfotograaf 

Binnenkort is het zover  
De fotograaf komt op 11 oktober naar KOM.MIJN.  
 
Met veel plezier komen wij uw kind(eren) professioneel op de foto zetten. Naast de traditionele portretfoto maken wij 
ook een leuke stoere foto van uw kind. Na schooltijd, van 15.30 uur tot 16.15 uur is er gelegenheid om de broertjes ook 
samen op de foto’s te laten zetten. Zodra de foto’s online staan krijgt u via de school een code om de foto’s van uw 
kind(eren) te bestellen. Dit gaat via een beveiligde website www.fotoschoolkind.nl.  
 
Er wordt gefotografeerd met een oude houten deur achtergrond. Kleding advies: of het wit, felle of juist zachte kleuren, 
dat maakt niet uit. U moet ze natuurlijk aan doen wat u zelf mooi vindt. Wel één TIP: gebruik deze dag geen bodylotion 
of Nivea, dit veroorzaakt glimplekken in het gezicht wat echt niet mooi staat.  
 

                       
 
Wij hebben er enorm veel zin in!  
 
Heeft u naderhand nog vragen wat betreft de foto’s en/of inlogkaartjes kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk: 
helpdesk@schoolfoto-online.eu of telefoon: 0320-275 200.  
 
Met vriendelijke groet,  
Nienke den Dulk.  
Fotoschoolkind.nl  
 
Postbus 279  
3700 AG Zeist  
 
T 06 155 346 90  
I www.fotoschoolkind.nl  
E info@fotoschoolkind.nl  


