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Kalender volgende week: 

Ma 10 december:   
Di 11 december:  Knutselmiddag Kerst groepen 3 
Wo  12 december:  Leerlingenraad 
Do 13 december: Knutselmiddag Kerst groepen 3 
Vr 14 december:  
     
 
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 Sint is weer veilig terug naar Spanje waarmee voor de meeste kinderen een beetje de rust wederkeert. Wat is 
het toch altijd weer een leuke, gezellige, maar ook enorm spannende tijd. We hebben ook enorm leuke surprises in 
alle klassen gezien. Fijn dat er de nodige zorg en aandacht aan besteed is; daar wordt je als kind toch blij van, als je 
zoiets mag krijgen…Nu op naar de voorbereiding voor de kerst. Veel groepen zijn al begonnen met de 
voorbereidingen voor de kerstmarkt. Hier en daar heb ik al ontzettend leuke dingen gezien. Er is gezaagd, genaaid 
en wat al niet meer; erg originele kerstitems zijn in de maak. We hebben ook een aantal kerststukken toegezegd 
gekregen van de bloemisten hier in het dorp. Die mogen we verkopen en we zijn hen dan ook erg dankbaar 
hiervoor. 

Vandaag hebben we als team een studiedag gehad en we zijn weer een stap verder gekomen in het proces rondom 
onze visie. We hebben een aantal zaken op het gebied van leerlingenzorg vertaald in concreet handelen. Een van 
de zaken die opgepakt zijn, zijn de doelenposters die in elke klas (komen te) hangen. In een aantal groepen hangen 
ze al. Vraag uw kind hier eens naar. De doelenposters maken voor de kinderen inzichtelijk waar ze aan werken en 
hoe ver ze in het proces van beheersing zitten. Met de kinderen wordt dan ook besproken wat er nog voor nodig is 
om dat doel te bereiken. We hebben dat ook gedaan rondom “eigenaarschap”. Vragen als; hoe ziet dat er uit voor 
de leerling en wat betekent dat voor jou als leerkracht, hebben we verkend, gedeeld en vertaald in acties waar we 
in principe maandag al mee aan de slag kunnen. Ook hebben we de link gelegd naar het meerjarenplan van Kerobei 
en de opdracht die wij daar zelf in hebben in het proces naar ons meerjarenplan. 

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een stuk maatschappelijke betrokkenheid door een inzamelingsactie 
voor “het Limburgs oog”. En bij deze de aankondiging dat we in januari weer op zoek gaan naar de tevredenheid 
van onze medewerkers, ouders en leerlingen. Volgende week krijgt u daar een mail over met daarin de bedoeling 
uitgelegd. Tot slot ook nog de aankondiging voor het kerstontbijt op vrijdag 21 december. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Ondersteuning “het Limburgs oog” 
In het kader van burgerschapsontwikkeling gaan we na de kerstvakantie gaan we de vereniging “het Limburgs oog” een 
jaar lang ondersteunen. Het Limburgs oog is een vereniging die activiteiten organiseert voor mensen met een visuele 
beperking en hun begeleiders. Om dat te kunnen bekostigen zamelen zij ijzeren deksels (van groentepotten of 
appelmoes bijvoorbeeld) en kroonkurken (bierdopjes bijv) en schroefdoppen van wijnflessen. Hiervoor krijgen ze per 
kilo een geldbedrag. Wilt u meesparen? Lever deze SCHONE deksel in op school. In alle groepen komt een verzamelbox 
te staan. Bedankt alvast. 

 

 

 

Kerstwandeling 

Verlichte kerstwandeling zaterdag 15 december vanaf Droomparken Maasduinen 

Geweldig leuk voor ouders en kinderen !  

Stichting Recreatief Belfeld houdt zaterdag 15 december weer haar zesde sfeervolle kerstwandeling. De afgelopen jaren 
kende dit een groeiend succes. De stichting doet dit alles zeker niet alleen. Samen met Brasserie Maasduinen, 
Toneelvereniging Sjabloon, Scouting Belfeld, Ringfield Vocal Group, en vele losse vrijwilligers, maken we dit evenement 
weer feestelijk.  

Het vertrek is vanaf Brasserie Maasduinen tussen 17 uur en 18:30 uur, je kunt in je eigen groepje starten wanneer je 
maar wilt. Samen lopen met een ander groepje of gezin mag natuurlijk ook! De route is ongeveer 3 kilometer door het 
mooie gebied Malbeck, deze is ook voor de kinderen goed te lopen. Sfeervol met licht, dieren en levende figuren uit het 
kerstverhaal en muziek. Tussendoor is er een stop bij een Herberg (Ezelboerderij ’t Jaegershoes). Kleine lichtjes 
markeren de gehele route.  

Ook bij aankomst terug op het park, is er gezorgd voor de gezellige kerstsfeer. Voor een vriendelijk prijsje kan er ook 
wat gedronken en gegeten worden, zowel bij het begin- en eindpunt als ook onderweg bij de Herberg.  
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Als het extreem slecht weer is gaat de wandeling zelf niet door. Hou de website Belfeld.nu en de Facebookpagina van 
Stichting Recreatief Belfeld in de gaten als er slecht weer voorspeld wordt. Bij modderige paden, raden we je aan om 
geschikt schoeisel of laarzen mee te nemen. Vergeet ook je warme winterkleding en je zaklantaarn niet. 

Graag willen wij jou – uiteraard samen met ouder(s) of begeleiders(s) begroeten op zaterdag 15 december. 
De deelname is gratis.  
 

    

    

Tot 15 december!  

 


