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Nieuwsflits nummer 8 

 
12 oktober 2018 

 

 
 

  

  

Kalender volgende week: 

Ma  22 oktober:   
Di  23 oktober:    
Wo  24 oktober: STUDIEDAG; alle kinderen zijn vrij   
Do 25 oktober:   
Vr 26 oktober:  
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Even bijpraten 
En dan is het vakantie. De tijd is omgevlogen en wat hebben we weer hard gewerkt de afgelopen periode. Na een 
drukke en leerzame tijd op school krijgen we een weekje vakantie met, zoals het er nu naar uitziet, een mooie 
nazomer. 

De kinderen zijn de laatste weken druk bezig geweest rondom het thema van de Kinderboekenweek. Ook deze 
week zijn er weer verschillende activiteiten geweest. Zo zijn er een aantal groepen naar de bibliotheek in Venlo of 
Belfeld geweest, andere groepen hebben samen vriendschapsbandjes gemaakt of hebben een vriendschaps-
kwartet geknutseld. En wat te denken van de heerlijke wafelgeur die in de school hing nadat de bovenbouw  
wafelhartjes had gebakken. Vandaag is de Kinderboekenweek afgesloten in alle groepen met opnieuw 
verschillende leuke activiteiten. 

Op dinsdag werden we getrakteerd op een voorstelling van Mad Science. Door het doen van allerlei proefjes en 
experimenten hebben de kinderen leuke dingen geleerd. Ben je geïnteresseerd in meer proefjes van Mad Science, 
dan kun je je aanmelden voor naschoolse lessen.  

Meneer Geert vierde afgelopen dinsdag zijn 40-jarig onderwijsjubileum. Samen met de collega’s werd stilgestaan 
bij het feit dat meneer Geert alweer 40 jaar voor de klas staat en nog steeds elke dag met veel plezier naar 
KOM.MIJN komt. Van deze kant wil ik nogmaals meneer Geert van harte feliciteren met deze prachtige mijlpaal in 
zijn schoolcarrière en we hopen dat hij nog wat jaartjes bij ons op KOM.MIJN zal blijven. 

En wat te denken van juf Margo. Behalve dat zij vandaag jarig is, werd zij op dezelfde dag ook oma van Jayden. 
Uiteraard gaan ook onze (dubbele) felicitaties uit naar oma Margo. Ik weet zeker dat ze enorm gaat genieten van 
haar eerste kleinkind ! 

Ik wil iedereen een hele fijne vakantie toewensen en tot maandag 22 oktober.  

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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Nieuws vanuit de MR 
MR dinsdag 2 oktober 2018 

Na een heerlijke zomer waarvan we allemaal hebben genoten was het vanavond weer onze eerste MR- bijeenkomst van 
het nieuwe schooljaar. 

Met in ons midden een nieuwe leerkracht als vervanging voor meneer Luuk. Lieke Lormans is de nieuwe juf die ons 
komt versterken. En ze heeft er zin in. Want ze was vandaag zelfs jarig en verkoos de vergadering boven haar eigen 
feestje. Top Lieke, welkom en veel plezier gewenst binnen de MR. 

Dan hadden we ook ingekomen stukken. Betreffende de GMR van Kerobei en wat cursussen. Geen mail van ouders 
maar mocht u ons voor de volgende bijeenkomst willen mailen dan kan dit uiteraard via ons 
mailadres: mr.kommijn@kerobei.nl 

Nadat we de notulen van de vorige vergadering goed gekeurd hadden zijn we gestart met het eerste agenda punt. 
Schoolfruit! Kom.mijn is weer ingeloot voor subsidie om 3 dagen in de week schoolfruit te verzorgen. Vanaf november 
tot april zal dit verzorgd gaan worden. Hoe en wat volgt nog in een latere nieuwsflits. 

Morgen 3 oktober staat er weer een nieuw panelgesprek op de agenda. De plek waar u als ouder mee kunt denken en 
praten over wat er anders kan. En hoe dit gerealiseerd kan worden. Voor morgen valt het aantal een beetje tegen maar 
we denken wel dat met een kleiner groepje de interactie heel goed kan zijn. Denkt u nu na dit lezen wat zijn dat nu 
precies panelgesprekken? Vraag dan eens bij juffrouw Anouk om meer info. Want uiteindelijk moeten we samen ervoor 
zorgen dat we de kinderen het juiste onderwijs kunnen bieden. 

Tijdens onze laatste vergadering voor de vakantie hebben we het gehad over de nieuwe teamleider onderbouw. De 
match was er niet en dus kregen we een tijdelijke invulling hiervan. Inmiddels is de vakantie voorbij en is er een match 
gevonden in Roeland. Hij zal na de herfstvakantie gaan beginnen. Hij wordt eerst nog wat extra begeleid door Paulien. 
Zij is de tijdelijke teamleidster geweest. Roeland veel succes en bovenal plezier op Kom.mijn. 

En dan gaan we het hebben over mijn favoriete onderwerp Muziek. Begin dit schooljaar zijn we gestart met de 
muzieklessen. Waarschijnlijk heeft iedereen thuis al gehoord dat meneer Kevin 1 keer in de 2 weken in de klas komt. De 
eerste reacties die ik heb mogen ontvangen zijn positief. De kids vinden het allemaal kei leuk. Of het nu zingen is, 
klappen of met drumstokken. Het is een waar feest! Maar ook van de leerkrachten krijgen we enthousiaste verhalen 
terug. Super leuk dat dit nu gestart is en de komende jaren wordt doorgezet. Vandaag hebben de leerkrachten ook 
allemaal een inlog gekregen op een digitale muzieklessite. En ze staan te trappelen om te beginnen. Trots zijn we er 
allemaal op dat ons dit gelukt is. Persoonlijk wens ik dan ook alle leerlingen en leerkrachten heel veel muziek plezier. 
#Meermuziekindeklas 

Er zijn nieuwe schoolshirts besteld en de eerste hebben we al mogen zien. Mooi stofje en een mooie frisse kleur. Er zijn 
wat problemen met de laatste aantallen maar dit komt goed. Misschien dat er uiteindelijk 2 kleuren shirts komen. Maar 
dat mag de pret niet drukken. 

Verkeer is een terugkomend thema op school. Nu zijn we als KOM.MIJN uitgenodigd door de gemeente om onze 
mening te geven over signaleringen om de school. Hoe maken we een schoolzone duidelijk. Aan de hand van 
fotocollages hebben wij ons oordeel mogen geven. En laten we zeggen; we waren nog niet dol enthousiast. We zijn erg 
benieuwd wat hier uit gaat rollen. Verder hebben we nog wat besproken over hoe er misschien met de huidige 
middelen anders omgegaan kan worden. We bedoelen dan met name het parkeerbeleid. 

Begin november is het dan zover. Misschien heef u het thuis al gehoord. Maar ze komen eraan: de Chromebooks. Niet 
zoals iedereen denkt 1 voor elke leerling. Maar ongeveer net zoveel als dat de school nu computers heeft. We hopen 
hiermee dat de kinderen weer goed vooruit kunnen. Want laten we eerlijk zijn. Waar zouden we nog zijn zonder goede 
computer? Tevens krijgt de school een nieuwe telefooncentrale.  

Nog een kleine rondvraag en toen zat de eerste vergadering er op. We hebben alle nieuwe data weer vastgelegd dus de 
volgende is 22 november. Dus heeft u zaken die wij moeten bespreken. Mail ons dan gerust op 
mr.kommijn@kerobei.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de MR Bart Bongaerts 
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Kinderboekenweek 
 

Salah uit groep 7N heeeft in het kader van de kinderboekenweek een leuke puzzel gemaakt. In verschillende talen staat 
er “vriendschap”. Kunt u ze allemaal vinden ?? 
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Gastles Meneer Rick Cremers 
Gisteren heeft meneer Rick Cremers, leraar op het Valuascollege, de hele middag gewerkt met een groep kinderen. 
Meneer Cremers had allerlei materialen meegenomen waaraan de kinderen in kleine groepjes mochten werken. Vol 
enthousiasme werd gepraat, gediscussieerd, gemeten,  de tijd opgenomen en grafieken en tabellen gemaakt. De 
kinderen hebben enorm genoten van deze les en met meneer Cremers is ook afgesproken dat er zeker een vervolg gaat 
komen. 

 


