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Kalender volgende week: 

Ma 14 januari:    
Di  15 januari: Bezoek groepen 1 aan schoenenwinkel 
   MR vergadering om 19.30 uur 
Wo  16 januari: 
Do 17 januari:   
Vr 18 januari:  
     
 
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 

Een gelukkig en gezond 2019 voor jullie allemaal en iedereen die jullie dierbaar is. 

Wij kijken terug op een erg gezellige kerstmarkt en hopen dat jullie dat ook doen. De leerlingenraad heeft 
aangegeven dat de kerstmarkt voor herhaling vatbaar is en ook de geluiden van leerkrachten en ouders wijzen 
duidelijk in die richting. Met de werkgroep zullen we dit op korte termijn evalueren. Er waren nog een aantal 
bloemstukken en zelfgemaakte kaarten (door een zeer vrijgevige oma; dank u wel hiervoor) over en ook het 
kerstbuffet van vrijdag 21 december zorgde voor een overschot. We hebben besloten om een aantal mensen in het 
dorp, waarvan we wisten dat ze wel een hart onder de riem konden gebruiken, even in het zonnetje te zetten met 
deze spullen. Ook het Pronkeppelke heeft een en ander van school ontvangen. Deze geste is in zeer goede aarde 
gevallen en we hebben dankbare reacties teruggekregen. Mocht u gemist hebben wat de kerstmarkt heeft 
opgeleverd…..€ 1610,00!! 

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de vakantie en is lekker uitgerust weer van start kunnen gaan. Op 
maandagmorgen hebben alle kinderen met hun leerkracht geproost op het nieuwe jaar met kinderchampagne in 
heuse champagneglazen. Verderop vindt u een foto hiervan. Op Isy zal ik een filmpje plaatsen. 

We zitten bijna op de helft van het schooljaar en maken binnenkort de balans op middels Citotoetsen, rapporten 
en gesprekken met elkaar hierover. Ook de tevredenheidsonderzoeken komen binnenkort uw kant op. Hierover is 
al een aankondigingsbrief gestuurd voor de vakantie. We hopen op een grote respons om zo meer inzicht te krijgen 
in de effecten van ons handelen.  

Morgen gaan kinderen van KOMMIJN op bezoek bij College Den Hulster om deel te nemen aan de Da Vinci day. 
Ook is een aantal leerlingen mee aan het draaien met de pilot voor tweetalig (Engels) onderwijs op Den Hulster. 
Van beide groepen zal er volgende week een kort verslagje in de nieuwsflits komen. Verder komt op Isy ook een 
poster met winteractiviteiten van de bibliotheek Venlo ter informatie. 

Fijn weekend allemaal. 

Hartelijke groeten,   Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Proosten op het nieuwe jaar 

 


