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                  Nieuwsflits nummer 9 

 25 oktober 2019 

 

 
 

  

  

 

Kalender volgende week: 

Deze hele week staat in het kader van “Op voeten en fietsen” en draait er een pilot waarbij alle kinderen van KOMMIJN 
te voet of met de fiets naar school mogen komen. 

Ma 28 oktober:    
Di  29 oktober:  
Wo  30 oktober:     
Do 31 oktober: Fakkels knutselen voor de groepen 3 en 4 
Vr 1 november: Allerheiligen 
     
 
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 herfstvakantie zit er weer op. Jammer dat het veel geregend heeft, maar desondanks straalden onze vlinders in 
de donkere Kasteeltuinen in Arcen. 

     

We maken ons nu op voor een hele drukke periode waarin Sintermerte, Sinterklaas en kerst zich in een 
sneltreinvaart opvolgen. Tussendoor gaan we ook van start met facultatieve oudergesprekken. Facultatief betekent 
dat ouders en leerkrachten een gesprek aan kunnen vragen op basis van behoefte. Geen noodzaak of behoefte 
vanuit u of vanuit school, dan hoeft er ook geen gesprek gepland te worden. Na de beide rapporten volgt weer een 
oproep en uitnodiging voor iedereen. 

Vandaag helaas ook een primeur in negatieve zin. Het is ons gisteren en vandaag niet gelukt om voor groep 8O een 
vervanger te vinden. Gisteren hebben we de groep verdeeld over de kleutergroepen waar ze hand en spandiensten 
hebben verleend. Dit is door zowel de kinderen, jong en oud, als de leerkrachten als fantastisch ervaren. Volgens 
protocol, zoals ik al eerder via deze nieuwsbrief gedeeld heb, moeten we ouders voor de 2e dag zonder vervanging 
vragen hun kind thuis te houden. Dat was helaas vanochtend het geval. Ouders hebben hierover gisteren een mail 
en een Isy-bericht ontvangen.  

Hartelijke groeten en een fijn weekend, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

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


Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  2 

Op voeten en fietsen  

In de week van 28 oktober tot en met 1 november houden wij de verkeersactie genaamd “Op voeten en fietsen”. De 
bedoeling hiervan is dat zoveel mogelijk leerlingen te voet of met de fiets naar school gaan. De leerkrachten van alle 
groepen krijgen een lijst en als de kinderen ‘s-morgens en s’-middags naar school komen wordt aan hen gevraagd, hoe 
zij gekomen zijn, te voet, met de fiets of met de 
auto. Op het einde van de week worden de formulieren verzameld en gekeken welke resultaten er behaald zijn. Met 
deze actie proberen we de veiligheid voor de kinderen rondom de school een stuk te verhogen. Tevens stimuleren we 
op deze manier een gezonde manier van bewegen en wennen de leerlingen al vroeg aan het verkeer. U doet toch ook 
mee? 
  
Om dit laatste nog extra te stimuleren houden we deze week ook een pilot, waarbij alle kinderen van Kom.mijn te voet 
of met de fiets naar school mogen komen. Kinderen die normaal gesproken niet met de fiets naar school mogen komen, 
omdat ze dicht bij de school wonen mogen deze week dus ook met de fiets (of te voet) komen. We zullen in deze week 
wat extra parkeerplaatsen voor fietsen creëren. Let op: dat geldt alleen in deze ene week!  
 
Dus allemaal te voet of met de fiets naar school in de week van 28 oktober!  
  
Groet,  
De werkgroep verkeer  
 

 

Freerunning van start in Belfeld 

Hou jij van uitdaging en wil je coole tricks leren? Dit is je kans! 

Vanaf woensdag 30 oktober start Minded Motion met freerunning voor kinderen in Belfeld!  Freerunning is het 
verplaatsen van A naar B waarbij  je obstakels op allerlei manieren trotseert. Daarbij is het de kunst om je hele lichaam 
en geest onder controle te krijgen. De ervaren en professionele trainers leren je de coolste coole tricks, zoals 
verschillende vaults, sprongtechnieken en natuurlijk salto’s! 

Nu kunnen ook de Belfeldse kinderen vanaf 7 jaar met deze uitdagende sporttak kennismaken. Minded Motion heeft 
gisteren de kinderen van basisschool Kom.Mijn Belfeld een spetterende gastles bezorgd. Vanaf volgende week kunnen 
de kinderen 4 weken lang gratis meedoen aan naschoolse proeflessen in de Hamar.   

Gratis proeflessen 

Wil je weten hoe leuk freerunning is? Klik dan hier https://www.youtube.com/watch?v=utTRyqdch5o of schrijf je direct 
in voor de 4 gratis proeflessen: https://mindedmotion.com/nl/school/freerunlessen/freerunning-in-belfeld 

De proeflessen zijn op woensdag 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november van 16.30-17.30 uur in de 
Hamar, Stevensplein 2, Belfeld. 

Over Samen Winnen Belfeld 

Het nieuwe aanbod freerunning is een initiatief van Samen Winnen Belfeld in samenwerking met de Hamar en Minded 
Motion. Samen Winnen Belfeld heeft in 2018 vanuit ZonMw een subsidie ontvangen om in 2019 en 2020 meer jeugd 
aan het sporten en bewegen te krijgen. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde behoeftepeiling, starten dit jaar 
diverse initiatieven die bij de behoeften van de kinderen aansluiten. Naast freerunning, volgen dit seizoen nog clinics 
mountainbike en diverse binnensport initiatieven.  

 
Voor vragen en meer informatie over dit project kunt u terecht bij 
John Engelen,  voorzitter@belfeldia.nl 
Jorg Smeets, j.smeets@hvdsl.nl  

  

https://www.youtube.com/watch?v=utTRyqdch5o
https://mindedmotion.com/nl/school/freerunlessen/freerunning-in-belfeld
mailto:voorzitter@belfeldia.nl
mailto:j.smeets@hvdsl.nl
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Sintermerteviering 

Beste kinderen en ouders,  
 
Op zaterdag 9 november 2019 vieren we om 17.30 uur weer Sintermerte in de Heilige Martinus Kerk.  
 
Wij nodigen alle kinderen met hun ouders/verzorgers uit om er samen met Broederschap St. Martinus en alle andere 
aanwezigen een fijne Sintermerte viering van te maken. Tijdens deze viering zal het verhaal van de arme bedelaar en de 
Romeinse soldaat Martinus vertelt worden, een kort toneelstukje dat door kinderen wordt uitgebeeld. 
 
Alle kinderen mogen hun mooi versierde lampionnen meenemen naar de kerk. Aan het einde van de viering worden alle 
lichten in de kerk uitgedraaid en kunnen de kinderen laten zien hoe mooi hun (zelf gemaakte) lampionnen zijn. 
Na de Sintermerte viering, trekt de stoet met St. Martinus voorop naar de troshoop voor het Sintermertesspel. Dit 
onder leiding van Comité Kinderfeesten Tegelen.  
 
Wil je meedoen tijdens dit Sintermertes toneelstukje van Martinus en de arme bedelaar?   
Meld je dan aan via het e-mailadres Parochie-centrum@rkdebestte.nl. We vinden het heel leuk als je mee doet met het 
Sintermertes toneelstukje. We zullen met alle aangemelde kinderen een datum prikken om vooraf te oefenen. 
  
Wees welkom bij de Sintermertes viering met je lampion. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastoor Anu Antony Kalarickal,                                                
Broederschap St. Martinus 
Comité Kinderfeesten Tegelen. 
 
 

  

mailto:Parochie-centrum@rkdebestte.nl
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Overblijven op KOM.MIJN 

Komen u kinderen wel  eens overblijven? 

Wellicht hebben de kinderen thuis dan wel eens iets over ons verteld...... 
Om u een beter beeld te geven over wie ze vertellen willen we  ons even  voorstellen met een groepsfoto.  
 

 
 
 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Astrid van de administratie. 
 
Groetjes namens  de overblijfkrachten, 
Petra, Mariette, Lizan, Jose, Miriam, Monique, Michelle, Gwendolyn, Nora en Hanneke. 
                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


