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Kalender volgende week: 

Ma : Herfstvakantie, kinderen hebben vrij.   
Di  : Herfstvakantie, kinderen hebben vrij.  
Wo  : Herfstvakantie, kinderen hebben vrij. 
Do : Herfstvakantie, kinderen hebben vrij. 
Vr : Herfstvakantie, kinderen hebben vrij. 
     
 
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 

Jordan, Jalina en Emma mochten gisteravond samen met hun ouders naar een preview van Enchanted Gardens, het 
lichtfestival in de kasteeltuinen in Arcen. KOM.MIJN heeft namelijk het grootste aantal vlinders geleverd om bij te 
dragen aan dit kunstproject; 148 in totaal. Alle kinderen die een vlinder gemaakt hebben, hebben een vrijkaartje 
ontvangen om het eindresultaat te gaan bekijken in de herfstvakantie. Foto’s hiervan zullen na de herfstvakantie in 
deze nieuwsflits te zien zijn. 

Na de vakantie zullen we ook de foto’s van de schoolfotograaf wel binnen krijgen. Benieuwd of iedereen er op z’n 
paasbest op staat, maar dat kan bijna niet anders. 

Verder in deze nieuwsbrief: stagiaire Malissa stelt zich even voor en er is nieuws uit de MR. Vorige week donderdag 
heeft de eerste MR vergadering plaatsgevonden. Belangrijk onderdeel op de agenda was onder andere de 
ouderbijdrage. Deze staat al sinds mensenheugenis op € 10, 00 per kind per jaar, maar daarmee dekken we de 
kosten niet meer. Hierover heb ik u vorige week al het een en ander verteld . De incasso is gedaan, maar we missen 
hierin de bijdrage van zeker 100 kinderen. Bij deze dus nogmaals het verzoek om de € 10,00 handmatig over te 
maken, mocht u niet middels incasso willen of kunnen werken.  

Wist u dat de kledingcontainer die op de parkeerplaats bij speelplaats noord staat geld oplevert voor school en dus 
uw kind(eren)? Nu het najaar begonnen is en menigeen de kledingkast opruimt en daarmee wellicht de 
zomerspullen de deur uit wil doen, denk dan ook eens aan deze kledingcontainer. De opbrengst komt ten goede 
van de kinderen van KOM.MIJN. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Dat was het voor deze keer; we luiden de herfstvakantie in. Geniet er allemaal van, het belooft heerlijk weer te 
worden. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Even voorstellen 

Misschien hebben jullie mij al gezien, misschien ook niet. Ik loop dit hele schooljaar stage op maandag en dinsdag bij  
KOM.MIJN. Dit eerste halfjaar ben ik in groep 3H. het tweede halfjaar zal ik in een groep 5, 6 of 7 komen. Ik ben dit jaar 
begonnen aan mijn tweede jaar van de PABO in Venlo.  

Mijn naam is Malissa Kessels. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Lomm samen met mijn vader (Jos), moeder (Marion) en 2 zusjes 
(Myrthe en Meike). Ik ben de middelste van de 3 meiden. Ik heb ook al 5 jaar een vriend (Lars). Mijn hobby’s zijn 
korfballen en samen met mijn vriendengroep aan onze carnavalswagen bouwen. Hiernaast werk ik als teamleider bij Jan 
Linders in Velden.  

Groetjes,  
Malissa Kessels 
 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de MR 

MR-vergadering 3 oktober 2019  
Jaaaaaa daar zijn we weer. Na een lekkere zomervakantie en de eerste weken op school weer achter de rug, was het nu 
weer tijd voor een Mr vergadering. 
De agenda was weer lekker gevuld. Helaas waren we niet helemaal compleet. Juf Lieke is helaas ziek en via deze weg 
willen we haar beterschap wensen. Hopelijk is ze snel weer terug op school. 
Dankzij de flexibiliteit van de leerkrachten kunnen de lessen gelukkig allemaal doorgaan en hoeft er nog niemand naar 
huis. Helemaal top, een applausje voor jullie! 
  
Het eerste punt op de agenda was een verslag van de studiedag die in het teken stond van rekenen. Een erg leerzame 
dag waar men direct mee aan de slag is gegaan. Ook voor de leerkrachten was dit best pittig.  
Door deze studiedag is men er ook achter gekomen hoe belangrijk het is dat je weet wat de kinderen een leerjaar 
ervoor en een leerjaar erna moet kunnen. Want dan kun je de kinderen ook het juiste leren met de juiste technieken en 
middelen. 
  
Vanuit de ouderraad hebben we het verzoek gekregen om akkoord te geven voor verhoging van de ouderbijdrage voor 
het volgende schooljaar 2020-2021. 
Zoals al eerder aangegeven stijgen de kosten. En de ouderbijdrage staat al meer dan 10 jaar vast op €10,00. Dus dat dit 
een keer moet veranderen is niet gek. We hebben nu ingestemd met een verhoging naar €15,00. Wel zal het nu zo zijn 
dat er voor het eindejaar uitstapje niet meer bij betaald hoeft te worden. 
Dit zal ook dit jaar al het geval zijn ondanks dat dit jaar de bijdrage nog op €10,00 per kind blijft staan. Voor dit jaar is er 
namelijk nog een potje waaruit het tekort wordt aangevuld. Maar hier zal de ouderraad nog een toelichting op geven. 
Wat betreft de begroting voor de school is Juffrouw Anouk goed aan het kijken waar het geld aan uitgegeven wordt en 
waar er slim omgegaan kan worden met de middelen. Een van de kostenposten is het papier. Zou het niet mooi zijn als 
KOM.MIJN de eerste papierloze school van Belfeld kan worden? Digitaal huiswerk? Wij zijn benieuwd. 
Daar leerkrachten gestaakt hebben is er geld vrijgekomen welk de school kan gebruiken. Maar ja; waar besteed je dit 
dan aan? Ons idee is om de kinderen zelf iets te laten bedenken en dit aan elkaar te presenteren. Het beste idee wordt 
dan uitgevoerd. Het idee wordt omarmd en zal ook in de leerlingenraad besproken worden. We zijn benieuwd hoe dit 
uitgewerkt wordt.  
Wellicht dat ze ook voor het goede doel van de kerstmarkt dit zo kunnen invullen. 
Op school zijn weer een berg Chromebooks aangeschaft. Hierdoor heeft elke bovenbouw leerling een Chromebook ter 
beschikking. En ook de onderbouw kan nog volop computeren want ook voor hen zijn er nog Chromebooks. 
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Heeft u het ook al gelezen in de media. Op school zou een Bieb komen. Helaas laat dit, buiten de invloed van school om, 
nog even op zich wachten. De gelden die er zijn, staan nog even on hold, totdat alle regeltjes juist zijn ingevuld en dan 
zal ook de bieb snel gevuld gaan worden. De Bieb zal beneden in lokaal  E komen. 
Helaas is het handenarbeidlokaal dan nu verdwenen. 
Voor de rondvraag hadden we ook nog een aantal zaken. Graag eenduidigheid in het aanmelden voor activiteiten. 
Graag allemaal via ISY en niet ook een briefje in de hal. Het schijnt alleen dat niet iedereen ISY leest. Dit willen we dan 
toch nog even onder de aandacht brengen. Beste ouders lees ISY voor uzelf en voor uw kind! 
Ook  nog een puntje: Huiswerk, dat is iets wat de kinderen al vanaf groep 6 krijgen. Dit alles om hen goed voor te 
bereiden op het voortgezet onderwijs. Maar wat zeker zo belangrijk is hoe plan ik huiswerk. Maar ook hoe leer ik 
woordjes uit mijn hoofd. Het leren leren moet een onderwerp zijn binnen de lessen. Want alleen dan kunnen ze hier in 
groeien. 
Vanuit de MR werd er nog extra aandacht gevraagd over het omgaan met het Chromebook . En dat de veilige 
schoolomgeving soms anders is dan de thuisomgeving. Hieruit volgt dat we ook dit jaar weer een workshop Social 
Media voor groep 7 en 8 willen organiseren. En tevens voor alle ouders een info avond. Volgende keer meer hierover. 
En dan was het toch weer 21.30 uur toen de voorzitter ons bedankte voor onze komst. 
De volgende vergadering is 14 november in de koffiekamer. Wilt u er een keer bij zijn, laat het ons dan weten. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
Bart Bongaerts 
 

Activiteitenkalender Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek is in volle gang en duurt nog tot en met 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?  

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  
 

 

 

 

 

 

 

  



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  4 

Kasteeltuinen 
 
Omdat onze school de meeste vlinders had gemaakt mochten er 3 kinderen naar de preview van de lichtshow. De juf of 
meester vroeg dan wie mee wou doen. Juffrouw Anouk koos toen van een hele grote lijst wie daar naar toe mocht. Het 
was van 19.00 tot ongeveer 22.30 uiteindelijk was het om 22.00 klaar. Je had eerst de inloop van 19.00 tot 19.45 en kon 
dan wat thee en koffie drinken. Om 19.45 ging iedereen naar het eerste onderdeel. Kinderen mochten een tekening 
maken van hun familie, daar werd van alle kinderen een winnaar gekozen. Ze hebben de tekening van de winnaar 
uitvergroot en daar dan licht op gedaan en dat stond op het gras. De winnaar mocht op een rode knop drukken en dan 
ging de familie licht geven. Steeds bij elke tuin waar de familie´s waren kwamen kwam er een familie bij toen de familie 
aanstond die de winnaar had gemaakt mochten alle kinderen nog een keer op de rode knop drukken en toen gingen alle 
familie´s aan. Daarna zijn we naar lichtpalen gegaan en gingen de palen met de muziek mee verlichten. Toen dat klaar 
was zijn we naar het kasteel gegaan en met een projector hadden ze het kasteel verlicht aan de buitenkant en als je 
voor iets ging staan kon je met je handen het licht laten bewegen. Daarna was er even pauze en gingen we naar een 
grote kas. Daar kon je wat drinken en was er een dj muziek aan het afspelen was. Daarna gingen we naar de vlinders die 
de scholen hadden gemaakt het waren er heel veel. Ze gaven allemaal licht en dat zag er heel mooi en leuk uit. Toen zijn 
we nog verder gelopen om nog naar lichtkunstwerken te kijken. Toen was het klaar en mocht je naar huis. 
 

 


