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                  Nieuwsflits nummer 7 

 4 oktober 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Ma 7 oktober:    
Di  8 oktober: Schoolfotograaf; broertjes en zusjes tussen 15.30 en 16.15 uur  
Wo  9 oktober:     
Do 10 oktober: 112-morgen voor de groepen 1, 2 en 3 
Vr 11 oktober: Herfstwandeling groepen 3 en 4 
   Afsluiting thema “Op reis” groepen 1 van 8.30 – 9.00 uur 
     
 
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 

Morgen is het de dag van de leraar. Vorig jaar heb ik een beroep op alle kinderen gedaan om hun leerkracht in het 
zonnetje te zetten. Dit jaar zorgen juffrouw Inge, meneer Roeland en ik hier weer voor. Ik wil echter met name 
juffrouw Steffie even in het licht zetten. Juffrouw Steffie wordt regelmatig ’s morgens door mij uit bed gebeld met 
de vraag of ze kan en wil komen vervangen. Het is maar heel zelden dat dat niet lukt en we zijn dan ook erg blij met 
haar tomeloze inzet. Op dit moment is ze aan t vervangen in de groep van meneer Robert. Hij heeft aangeboden 
om de vervanging van juffrouw Lieke te doen in groep 8. Ouders van beide groepen hebben hierover vorige week 
een mail gekregen. Alleen door de medewerking van het team kunnen we voorkomen dat groepen kinderen zonder 
leerkracht komen te zitten en dus thuis moeten blijven. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken en hier onze 
waardering voor uitspreken. 

We hebben een nieuwe leerlingenraad. Kinderen die hier interesse in hadden hebben zich bijna allemaal kort aan 
hun klasgenoten gepresenteerd en zijn middels stemming gekozen om hun groep te vertegenwoordigen. Verderop 
vindt u een foto. 

Ook van alle deelnemers aan de Kermisloop is een foto opgenomen. Fijn om te zien dat er zoveel animo voor is. 
Bewegen is goed voor iedereen! 

De groepen 3 zijn gisteren naar Baarlo geweest waar ze naar vliegtuigen zijn gaan kijken in het kader van het thema 
“Op reis” van de kinderboekenweek. Ook daar vindt u een paar foto’s van.  

Verder stelt meneer Patrick  zich even voor en heeft de schoolfotograaf een berichtje voor alle ouders geplaatst. 

Een vriendelijk verzoek van buurtbewoners om uw auto bij haal- en brengmomenten niet voor opritten te 
parkeren. Mensen kunnen er dan niet in of erger nog, eruit en komen daardoor bijvoorbeeld te laat op afspraken. 
Ik hoop op uw medewerking hierin. Alvast bedankt. 

Dat was het voor deze week. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Schoolfotograaf op 8 oktober op KOMMIJN 

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. We nemen een mooie houten kruk mee waar de kinderen op mogen gaan zitten.  

 

We zullen tijdens schooltijd ook de broertjes en zusjes samen op de foto’s zetten. Na school is er tot 16.15 uur 
gelegenheid om uw kind(eren) die (nog) niet op school zitten samen met de broer/zus op de foto te zetten. Zodra de 
foto’s online staan krijgt u via de school een inlogcode om de foto’s van uw kind(eren) te bestellen. Dit gaat via een 
beveiligde website www.fotoschoolkind.nl.                                                                                                                                        
Er wordt gefotografeerd met een witte stenen muur achtergrond en een beton-look vloer. Kleding advies: of het wit, 
felle of juist zachte kleuren zijn, 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.  

T 06 155 346 90 I www.fotoschoolkind.nl |E info@fotoschoolkind.nl  

 

Nieuwe leerlingenraad 
Mag ik u even voorstellen…. De leerlingenraad voor dit jaar.  

Voor groep 5 zitten Pien en Evi erin, voor groep 6 Olivia en Zoë, voor groep 7 Jasmijn en Zino en voor groep 8 Emma en 
Janske. We wensen hen heel veel plezier dit schooljaar. De eerste bijeenkomst was al heel veelbelovend. 

 

http://www.fotoschoolkind.nl/
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Kanjers van de Kermisloop 
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Even voorstellen 

Dit schooljaar ben ik stagiaire in groep 7Q, de klas van juffrouw Michelle. IK hoor u denken, 
wie is IK dan?  

Mijn naam is Patrick Peltzer, een 37-jarige man uit Brunssum. Ik woon hier samen met mijn 
dochter (Abby), vrouw (Sharon) en mijn huisdieren (Senna en Bobbie). In januari verwachten 
wij gezinsuitbreiding (dochter). In mijn vrije tijd vind ik het fijn om tijd door te brengen onder 
de grond (speleologie) of langs de waterkant (karper/snoekvissen). Daarnaast ben ik een 
groot fan van Formule 1 met Max natuurlijk als grote idool.  

Momenteel ben ik vierdejaars deeltijdstudent aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie (PABO 
Eindhoven). Dus naast mijn studie heb ik een fulltime baan. Komend schooljaar ben ik 
voornemens af te studeren. Hiervoor heb ik wel nog een aantal zaken te doen. Onderzoek, 

eindopdracht en blokstage zijn de drie belangrijkste onderdelen.  

Mijn lio-stage vervul ik op KOM.MIJN. Hier ben ik met name op de dinsdagen te vinden. Mijn blokstage zal ergens in het 
voorjaar van 2020 plaatsvinden. Dan zal ik twee aaneengesloten weken in de groep aanwezig zijn. Deze periode zal door 
mijn opleiding worden beoordeeld. Hier moet ik laten zien dat ik alles in huis heb om een goede leerkracht te 
zijn/worden. 

Ik ben een spontane man en sta altijd open voor feedback. Wanneer u de behoefte heeft om met mij in gesprek te gaan, 
sta ik hier altijd voor open. Dit mag een formeel gesprek zijn, maar mag ook informeel wanneer u mij tegen het lijf 
loopt. 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Peltzer  

 

 

Mijn naam is Jesse Probst en ik ben 18 jaar oud.Ik woon in Venlo en ben 3e jaars student CIOS in 

Sittard. Mijn hobby’s zijn voetballen, met vrienden plezier maken en op z’n tijd een potje Fifa 

spelen. Ik voetbal vanaf mijn 14 jaar in de jeugdopleiding bij VVV-Venlo. Op dit moment speel ik in 

het onder 19  team van VVV. Ik vind het leuk om mijn enthousiasme en ervaringen qua sport, over te 

brengen op anderen.  

 

 

Groet, 

Jesse  
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Mijn naam is Iris Exterkate ik ben 19 jaar oud en ik woon in Horst. 
Ik heb zelf 10 jaar aan voetbal gedaan en ben momenteel al 6 jaar actief als scheidsrechter 
bij het voetballen (KNVB). 
Ik heb afgelopen jaar in leerjaar 2 op de basisschool stage moeten lopen en de gymlessen 
allemaal moeten verzorgen, ik had toen een houvast wat ik elke les ongeveer moest geven 
waar ik alles precies kon zien in welke week we zaten. 
 

Ik heb zelf veel ervaringen opgedaan hoe je voor een groep moet staan vanaf groep 3 en 
hoe je alles moet uitleggen en met welke beleving. 
Ik heb verder ook nog vaker nadat ik gymlessen heb gegeven ook nog in de klas 
meegeholpen met lezen bij kinderen of helpen met de spelling of rekenen. 
Heb ook mogen meehelpen bij sportevenementen in de gemeente en ben zo zelf ook actief 
als ik iets moest voordoen. 
 

Mijn minder sterke punt is dat ik niet zo heel goed kan omgaan met kritiek of als er iets snel 
aangepast moet worden omdat het niet goed zou kunnen zijn voor iets draaiende te 
houden. 
Mijn sterke punten zijn dat ik goed met andere kan samenwerken en dat ik alles op tijd af 
heb en bij me heb zodat ik goed voorbereid kan beginnen aan een onderdeel. 
 

Ik hoop iets meer te kunnen variëren met de leeftijd van de kinderen zodat ik het toch wel 
wat moeilijker en wat meer uitdaging kan krijgen met het lesgeven dan dat ik alleen groep 
2/3 krijg dan heb ik niet echt meer de mogelijkheid om bepaalde spellen te kunnen doen. 
 

Ik ben zelf ook jaarlijks 5 dagen actief op een voetbalweek waar je ongeveer 18 kinderen 
per groep hebt zitten die je allemaal voetballes en samenwerkingsspellen laat doen waar jij 
je mee moet helpen en aansturen. 
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Groep 3 ging “Op reis” naar Baarlo; PS Aero 

 

         

         

 

 

 


