Nieuwsflits 8

februari 2019
Datum
Donderdag 21 februari
maart 2019
Datum
Vrijdag 1 maart

Dinsdag 19 maart

14 februari 2019

Titel
Bekendmaking prins(es)
carnaval

Voor
Alle leerlingen

Titel
Carnaval op de Komeet
“Koninkrijk der Sterrekiekers”
08.30 – 12.00 uur, daarna is het
carnavalsvakantie.
Studiedag voor leerkrachten,
leerlingen zijn vrij van school.

Voor
Leerlingen groep 2 t/m 8

Alle leerlingen
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1. Carnaval op de Komeet “Koninkrijk der Sterrekiekers”
Nog even en dan staat carnaval weer voor de deur. Op basisschool de Komeet wordt
dit ook gevierd. Onze basisschool heet dan even “de Sterrekiekers”. Het thema van
dit jaar is “Koninkrijk der Sterrekiekers”.
Op donderdag 21 februari maken we op school de schoolprins(es) carnaval, pages en
raad van 11 bekend. Prins Robert van de Dwarsliggers komt ook op onze school voor
deze bekendmaking.
Op vrijdag 1 maart zullen de groepen 2 t/m 8 tot 12.00 uur carnaval vieren op
school. Onze eigen schoolprins(es), pages en raad van 11 zullen deze ochtend het
carnavalsfeest leiden. Ook dan krijgen we hoog bezoek van de Dwarsliggers met
Prins Robert en jeugdprins Siem. Om 12.00 uur begint de carnavalsvakantie.
Onderaan deze nieuwsflits vindt u het jeugdprogramma van de dwarsliggers in de
carnavalsvakantie. Voor het snotneuzenbal 2.0 (een avond voor en door kinderen)
van de carnavalsvereniging “de Dwarsliggers” op vrijdagavond 1 maart en de andere
activiteiten kunt u zelf individuele kinderen of groepjes aanmelden via:
https://www.dwarsliggers.nl/
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2. Kind-oudergesprekken met leerkrachten
U ontvangt van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor een kindoudergesprek. Op woensdag 13 maart ontvangt u de uitslagen van de CITO LOVStoetsen die de leerlingen in de afgelopen periode hebben gemaakt.
3. Migratie gelukt
Zoals aangekondigd zijn ons digitale systemen vernieuwd. We beschikken nu over
nieuwe software en e-mailaccounts. Daar horen ook nieuwe computers bij voor de
leerlingen. Deze worden inmiddels al gebruikt en samen met de leerlingen raken we
al snel gewend aan de nieuwe, digitale omgevingen.
4. Ouderavond op woensdag 13 maart 19.30 uur – 20.30 uur
Op woensdag 13 maart organiseren we een ouderavond voor geïnteresseerde ouders
over de omgang met sociale media. Wij willen graag met ouders in gesprek over uw
bevindingen thuis en onze bevindingen op school. In verschillende
(bovenbouw)groepen wordt over dit onderwerp gesproken. Komt u ook? Aanmelden
via administratie@dekomeetmalden.nl
5. Meest Poëtische Heumi
Finn uit groep 8 heeft op 6 februari met zijn gedicht “De zee van vrijheid”, de titel
van ‘meest poëtische Heumi” 2019 gewonnen. En dit is het gedicht:
De zee van vrijheid
Vrijheid is een zee, een zee van gedachten.
Zijn de leiders doof?
Ze horen ons niet,
onze gebeden, onze vragen.
Wat heb je aan vrijheid als niemand luistert?
Je probeert de groten te bereiken,
maar ze zitten op een eiland,
een eiland te ver in die grote zee.
Vrijheid is een zee, een zee van gedachten.
6. Stichting leergeld Stuwwal
Graag maken wij u attent op het bestaan van stichting leergeld “De Stuwwal”.
De Stichting Leergeld De Stuwwal heeft een praktisch doel: het voorkomen dat
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen voor wie alle middelen en
voorzieningen zijn uitgeput, aan de zijlijn komen te staan. Wilt u hier meer over
weten? Kijk dan eens op: https://www.leergeld.nl/destuwwal/
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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