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22 november 2018

november 2018
Datum
dinsdag 27 november
dinsdag 27 november
woensdag 28 november
december 2017
Datum
dinsdag 4 december
woensdag 5 december
donderdag 6 december
woensdag 19 december
vrijdag 21 december

Titel
Schoen zetten op school
Algemene ledenvergadering
oudervereniging 20.00 uur
Kijkje in de klas 12.00 uur

Voor
Alle leerlingen
Alle ouders

Titel
Rapport groep 3 t/m 8
Sint op school
Studiedag leerkrachten
(leerlingen zijn vrij)
Kerstdiner op school
17.30-18.30 uur
Kerstviering, ’s ochtends in de
kerk. Start kerstvakantie om
12.00 uur

Voor
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Alle leerlingen

Alle leerlingen en ouders

Alle leerlingen
Ouders zijn welkom op het plein
Alle leerlingen
Ouders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom.

Inhoud
1. Sint, schoen en stoep
Sinterklaas is in het land. Onze leerlingen mogen op dinsdag 27 november hun
schoen zetten in de klas. Op woensdag 5 december komt Sinterklaas overdag naar
school. Deze keer niet op het schoolplein, maar aan de zijde van de ‘kiss & ride’zone. De leerlingen zullen op de stoep staan en u bent van harte welkom om
Sinterklaas ook welkom te heten. De Sint zal daarna de groepen bezoeken in de
school.
2. Nieuwsbrief schoolfruit ontvangen?
Sinds vorige week ontvangen we schoolfruit voor alle leerlingen op woensdag,
donderdag en vrijdag. Voor ouders die willen weten welk groente of fruit we
ontvangen is er een nieuwsbrief ontwikkeld over het schoolfruit. Wilt u deze ook
ontvangen? Klik dan op de onderstaande link en vul uw e-mailadres in bij het
tabblad “nieuwsbrief ouders”.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuws
brief-EU-Schoolfruit.htm#tab1
3. Eerste Heilige Communie in Malden
Komend jaar zal er weer een Eerste Heilige Communieviering zijn in de Antonius
Abtkerk te Malden. Deze viering vindt plaats op zondag 19 mei 2019 om 10.30 uur.
Daaraan voorafgaand is er een gedegen voorbereidingsprogramma dat bestaat uit
een aantal catechesemiddagen, familiezaterdagmiddagen, activiteiten met
Kerstmis en Pasen en een paar keer oefenen voor de Eerste H. Communie.
U kunt uw kind hiervoor opgeven tijdens de inschrijfavonden op woensdag 28
november en donderdag 29 november van 19.00 – 20.00 uur in de Antoniuszaal van
Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden

024 357 31 82
directie@dekomeetmalden.nl
www.dekomeetmalden.nl

de kerk in Malden. Voor nadere informatie kunt u terecht bij kapelaan Hans van der
Donk via zijn emailadres: henricusvddonk@hotmail.com .
4. Vervanging bij ziekte leerkracht
De wintermaanden zorgen voor meer onverwachte ziektes, zoals de griep, ook bij
leerkrachten. Basisschool de Komeet maakt, met 129 andere basisscholen in de
regio, gebruik van vervangingspool CPV Ingenium en schakelt vervangers in als een
leerkracht ziek is. We merken dat het landelijke leerkrachtentekort ook in onze
regio gevolgen heeft. Er zijn minder vervangers beschikbaar, ook voor onze school.
De kans dat de invallers ‘op’ zijn wordt steeds groter. Bij een tekort aan
leerkrachten zullen we een groep, als het echt niet anders kan, opdelen. Daar zijn
we op voorbereid.
5. Algemene ledenvergadering Oudervereniging: dinsdag 27 november 20.00 uur
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Oudervereniging (OV) op dinsdag 27
november gepland. De OV houdt één keer per jaar een ledenvergadering en
daarvoor nodigen wij u hierbij van harte uit!
De ALV vindt plaats in de aula van de school en begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze avond heeft u per mail ontvangen. Hierop staat onder andere ‘Jubileum
2019’. In 2019 bestaat basisschool de Komeet namelijk 10 jaar! Dit gaan we
natuurlijk vieren en we horen graag jullie ideeën hierover. Verder bespreken we
ook de bijdrage voor begeleiders tijdens de schoolreis die we als OV vragen.
Wij vragen u zich vooraf aan te melden via: ov@dekomeetmalden.nl. Graag tot 27
november!
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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