Nieuwsflits 9

maart 2019
Datum
Woensdag 13 maart

Woensdag 13 maart
Vrijdag 15 maart
Dinsdag 19 maart
april 2019
Datum
Woensdag 3 april

11 maart 2019

Titel
Ouderavond over omgang met
sociale media, met spreker
Pieter Knipping
19.30-20.30 uur
Boomfeestdag groepen 7
Geen leerkracht voor groep 8,
leerlingen van groep 8 zijn vrij
van school.
Studiedag voor leerkrachten,
leerlingen zijn vrij van school.

Voor
Ouders van leerlingen

Titel
Open dag 08.30 – 12.00 uur

Voor
Geïnteresseerde ouders die een
basisschool zoeken voor hun kind
Leerlingen van groepen 7 en 8

Donderdag 4 april

Theoretisch en praktisch
verkeersexamen groepen 7 en 8
(ouders van leerlingen hebben
e-mail ontvangen van de
leerkracht)
(verder in april: Koningsspelen, hierover ontvangt u nog informatie)

Leerlingen van groepen 7
Ouders van leerlingen in groep 8
(hebben bericht ontvangen)
Alle leerlingen

Inhoud
1. Ouderavond over sociale media op woensdag 13 maart 19.30 – 20.30 uur
2. Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
3. Open dag op woensdag 3 april
4. Stem op Jean (ShinShan)!
1. Ouderavond op woensdag 13 maart 19.30 uur – 20.30 uur
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsflits organiseren we op woensdag 13 maart
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 is dit onderwerp
besproken met de leerlingen. Dat levert interessante inzichten op om te delen met
ouders. We hebben ook een interessante spreker uitgenodigd. Komt u ook?
Aanmelden kan nog steeds via administratie@dekomeetmalden.nl
2. Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
Zoals u wellicht al weet is er op vrijdag 15 maart een nationale onderwijsstaking. In
het basis-, voortgezet en hoger onderwijs wordt op veel plekken gestaakt.
Basisschool de Komeet is geopend voor onderwijs, behalve voor groep 8. We hebben
door de staking geen leerkracht beschikbaar voor groep 8. De ouders van leerlingen
in groep 8 hebben hier vandaag een bericht over ontvangen.
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3. Open dag op woensdag 3 april 08.30-12.00 uur
Op woensdag 3 april organiseren we een open ochtend voor ouders die nog een
school mogen uitkiezen voor hun zoon of dochter. Kent u nog iemand in de buurt
die nog een school mag kiezen? Vertel het gerust, want iedereen is van harte
welkom!
4. Stem op Jean (ShinShan)!
Aanstaande zaterdag is de finale van “Holland’s got Talent’ op RTL4 om 20.00 uur.
De zoon van juf Marie-Cecile, tevens oud leerling van basisschool de Komeet, staat
in deze finale! Omdat het winnen van deze finale afhankelijk is van het aantal
uitgebrachte stemmen, vragen we u om uw steun. In de uitzending wordt duidelijk
uitgelegd hoe u uw stem kunt uitbrengen. Stemt u ook op Jean (ShinShan)? We
weten zeker dat hij het sowieso leuk vindt om daarna een workhop breakdance te
geven op onze basisschool. Alvast bedankt voor uw stem!
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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