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Datum
donderdag 20 september
woensdag 26 september

oktober 2018
Datum
vrijdag 12 oktober
woensdag 24 oktober

20 september 2018

Titel
Informatieavond groep 1-2A + B
19.00 uur
Opening Kinderboekenweek,
thema vriendschap: “Kom
erbij!”
Titel
Start herfstvakantie 12.00 uur
Preventieve luizencontrole

Voor
Ouders van huidige en
toekomstige leerlingen in
groep 1-2A + B
Alle leerlingen

Voor
Alle leerlingen
Alle leerlingen

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een goed begin…
De week van de gezonde pauzehap in groep 5 t/m 8
Schoolfoto’s (of de betaling in de envelop) graag weer inleveren
Populaire tussenschoolse opvang zoekt overblijfkrachten
Algemene ledenvergadering oudervereniging: dinsdag 27 november 20.00 uur
Instapcursus muziek op basisschool de Komeet buiten schooltijd

1. Een goed begin…
… is het halve werk. Zeker als het gaat om de eerste weken van het schooljaar. De
‘gouden weken’ zijn inmiddels afgerond. De omgang met elkaar kreeg in de groepen
extra aandacht, naast de ‘gewone’ lessen. Daarnaast hebben we een succesvolle
schoolreis met heerlijk ‘schoolreisweer’ achter de rug. De startgesprekken zijn in volle
gang, de leerkrachten, leerlingen en hun ouders van groep 3 t/m 8 voeren deze samen,
als opvolger van de 10-minutengesprekken. We vinden het fijn dat we daar al veel
positieve signalen over ontvangen. We merken zelf dat dit het contact tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders ten goede komt. De informatieavonden zijn
inmiddels zo goed als afgerond. De eerste studiemiddagen voor de leerkrachten op
woensdagmiddag zijn leerzaam en leveren een professionele(re) dialoog op bij de
collega’s. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
2. De week van de pauzehap in groep 5 t/m 8
Van 24 t/m 28 september nemen de groepen 5 t/m 8 deel aan de "Week van de
pauzehap". De kinderen leren en ervaren hoe lekker en leuk het kan zijn om te kiezen
voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze tijdens de
kleine pauze een verantwoord tussendoortje aangeboden. Uw kind hoeft op deze dagen
geen ‘10- uurtje’ mee te nemen, maar wel wat te drinken.
Op vrijdag 28 september is er voor deze kinderen een opdracht voor een zelf
meegenomen, gezond tussendoortje. Dit neemt uw kind op vrijdag mee naar school.
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3. Schoolfoto’s (of de betaling in de envelop) graag weer inleveren
Leerlingen hebben de individuele foto’s, groepsfoto’s en eventuele broertjes-zusjes
foto’s mee naar huis gekregen. Heeft u de envelop nog thuis liggen? Geef deze dan
vrijdag weer mee naar school en lever ze in bij de juf of meester. Als u de foto’s wilt
hebben, stopt u het geld in de envelop en geeft u deze (of uw kind) aan de juf of
meester. Als u de foto’s niet wilt hebben, geeft u de envelop met foto’s terug.
4. Populaire tussenschoolse opvang zoekt overblijfkrachten
Onze tussenschoolse opvang draait op volle toeren. Het is een populaire dienst die
KION voor basisschool de Komeet organiseert op schooldagen tussen 12.00 en 13.00
uur. Veel leerlingen maken gebruik van deze vorm van opvang. Het is een prettige en
goedkope manier van opvang voor kinderen en ook de leerkrachten hebben gelegenheid
voor pauze. Als KION, door gebrek aan vrijwilligers, meer eigen personeel moet
inzetten, wordt de tussenschoolse opvang veel duurder. Daarom zoeken we nog steeds
betaalde vrijwilligers bij deze vorm van opvang. Een vrijwilliger ontvangt een
belastingvrije vrijwilligersvergoeding en de eigen kinderen mogen gratis overblijven.
Bent u in de gelegenheid of kent u iemand die hier iets in kan betekenen? Neem dan
contact op met George Tummers, coördinator van de tussenschoolse opvang via
tsokomeet@kion.nl of 06-15611868.
5. Algemene ledenvergadering oudervereniging: dinsdag 27 november 20.00 uur
Om alvast te noteren in uw agenda: op dinsdag 27 november organiseert de
oudervereniging haar algemene ledenvergadering om 20.00 uur. Alle ouders van
leerlingen op basisschool de Komeet worden hiervoor uitgenodigd. U ontvangt nog een
aparte uitnodigingsbrief van de oudervereniging waarin de inhoud en agenda van de
avond staan beschreven.
6. Instapcursus muziek op basisschool de Komeet buiten schooltijd
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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