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1. Een heel nieuw schooljaar!
Wat fijn dat we zijn begonnen met een heel nieuw schooljaar! Nieuwe schriften,
nieuwe werkboeken, nieuwe lesstof. Alle leerlingen en teamleden zijn de afgelopen
dagen al flink aan de slag gegaan.
De eerste weken leggen we veel nadruk op de ‘groepsvorming’, de wijze van omgaan
met elkaar. Ook leren we wat je kunt doen als dat even niet zo goed lukt. De
leerkrachten leggen de basis voor een prettige werksfeer en een prettig contact in dit
schooljaar. We noemen deze weken dan ook ‘de gouden weken’. Daarbij plaatsen we
een uitdrukkelijke uitnodiging. Hoort u van uw kind iets over de omgang met andere
kinderen wat u zorgen baart of wat u heel positief vindt, laat het dan in ieder geval
aan de leerkracht weten. We hebben er allemaal veel belang bij dat uw kinderen, onze
leerlingen, met plezier naar school gaan en nieuwe dingen kunnen leren.
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Dit schooljaar hebben we als team ook een aantal ambities in de verdere
professionalisering van ons onderwijs. Zo zijn we afgelopen vrijdag gestart met een
traject om ons leesonderwijs effectiever te maken en het leesplezier van onze
leerlingen te bevorderen. Hiervoor maken we gebruik van een taal- en leesspecialist
die ons, op basis van recent onderzoek en goede voorbeelden, kennis en kunde
bijbrengt om dit te realiseren voor de leerlingen. De didaktiek (onderwijskunst) van de
leerkrachten wordt dus aangescherpt op dit leergebied. Uiteraard stimuleren we van
harte dat er thuis ook wordt (voor)gelezen en weet u vast al dat er veel interessante
boeken te vinden zijn in de bibliotheek. Een lidmaatschap voor kinderen is gratis.
Als opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten werken we samen met de HAN Pabo. Om
de leerkrachten van de toekomst goed op te leiden worden we de aankomende
woensdagmiddagen op school getraind in de ‘professionele dialoog’ met elkaar en
(onze) leerkrachten in opleiding. Dat is een mooie, volgende stap in onze professionele
schoolcultuur.
2. Zomerlezen, de ingestuurde leesbingo’s
Voor de vakantie hebben we extra aandacht besteed aan (zomer)lezen. Veel leerlingen
hebben in de zomervakantie de leesbingo gebruikt om te blijven lezen. Juf Annelies
Verriet heeft de leesbingo’s ontvangen. Binnenkort komt het vervolg op school.
Ook dit jaar stimuleren we kinderen om door te lezen in de zomervakantie. We
organiseren deze periode allerlei leesactiviteiten voor de leerlingen. Zo worden er
iedere dag nieuwe boeken gepresenteerd in de groepen. Deze komen dan als nieuwe
aanwinst in onze schoolbibliotheek. De bibliotheek in Malden heeft ook heel veel
leesboeken.
3. Leden gezocht voor de oudervereniging
Bij deze nieuwsflits ontvangt u een brief van de oudervereniging. De oudervereniging
van basisschool de Komeet zoekt nieuwe leden. Wilt u graag en positieve bijdrage
leveren aan de activiteiten op school? Samen kunnen we meer!
4. Schoolreis op maandag 10 september
Op 10 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Bij deze nieuwsflits ontvangt
u twee brieven van de oudervereniging over deze schoolreis en de kosten (één brief
voor de groepen 1-2 en één brief voor de groepen 3-7). Deze brief is vandaag ook met
de kinderen meegegeven.
5. Schoolfotograaf op maandag 27 augustus
Op maandag 27 augustus komt de schoolfotograaf naar school. Deze keer voor de
individuele foto’s, broertje-zusje foto’s en groepsfoto’s van de nieuwe klassen.
6. Informatieavonden en startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit om naar de informatieavond te
komen. Per leerjaar is er een informatieavond. U wordt op de informatieavond op de
hoogte gebracht over het leren, de lesstof en alles wat van belang is om te weten als
ouder over de groep van uw kind. Bovenaan deze nieuwsflits staan de data per groep
opgenomen. U bent van harte welkom.
Volgende week ontvangt u van de leerkracht van uw kind ook een uitnodiging voor de
startgesprekken in groep 3 t/m 8. Zoals aangekondigd voor de zomervakantie, voeren
we vanaf dit schooljaar gesprekken met leerling én ouder(s). Deze gesprekken vinden
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plaats tot de herfstvakantie, buiten schooltijd.
7. Nieuw (e-mail)adres of contactgegevens? Geef het even door
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw e-mailadres? Heeft u een nieuw telefoonnummer?
Geef het even door aan onze administratie, dan kunnen we u altijd digitaal en
telefonisch bereiken. Ook als u twijfelt of wij in het bezit zijn van uw juiste
contactgegevens, kunt u dit altijd aangeven richting onze administratie via
administratie@dekomeetmalden.nl
8. Parkeren bij het halen en brengen van kinderen
Wij hopen dat u ook dit jaar weer op de juiste wijze gebruik maakt van de Kiss &Ridezone voor de school. Die is bedoeld om kinderen af te zetten, als u zelf niet naar
binnen of het schoolplein gaat. Wilt u wel graag uit uw auto? Parkeer uw auto dan
onder de school. Vriendelijk verzoek van de buren van het appartementencomplex om
hun in- en uitgangen ook bereikbaar te houden.
9. Instapcursus muziek op basisschool de Komeet
Kunst- en muziekschool Fantasia organiseert in samenwerking met basisschool de
Komeet diverse instapcursussen muziek voor jong en oud (nu ook buiten schooltijd).
Daarbij is de keuze mogelijk voor drums, keyboard, gitaar, ukelele, viool en dwarsfluit.
De korte cursussen starten op 17 oktober, met 6 lessen voor € 50,-. Wilt u meer
informatie of aanmelden? Stuur dan een e-mail naar
muziekschoolfantasia@hotmail.com
Aanmelden is mogelijk tot 29 september 2018.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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