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Nieuwsflits 2 

  
  

  
 18 september 2019  
  

    

Datum  Titel  Voor  

Woensdag 25 september Opening 
kinderboekenweek 

Groep 1 t/m 8 

Vrijdag 4 oktober Studiedag team, 
leerlingen vrij 

Groep 1 t/m 8 

Woensdag 9 oktober, 8.30u Thema-afsluiting  Groep ½ 

Woensdag 9 oktober Kijkje in de klas Groep 3 t/m 8 

Vrijdag 11 oktober Start herfstvakantie Groep 2,3 en 4 om 12.00u vrij 
Groep 5 t/m 8 om 14.00u vrij  

 
Inhoud: 

1. Nieuwe verlofaanvraagformulieren 
2. Samen zorgdragen voor een goede opvang tussen de middag 
3. Een geslaagd schoolreisje 
4. Kledinginzameling voor nieuwe schoolhesjes 

 
 

Ingezonden berichten:   
- Instapcursus muziek (kunst- en muziekschool Fantasia) 
- Fun 4 friends event (Tennisvereniging Malden) 
- Techniekdag (Technovium Nijmegen) 
 
  
1. Nieuwe verlofaanvraagformulieren 

Er zijn nieuwe verlofaanvraagformulieren gemaakt. In plaats van twee formulieren 
is er nu nog maar één formulier waarop u zelf het soort verlof aangeeft. De nieuwe 
formulieren zijn te vinden op onze website en op school. 
 

2. Samen zorgdragen voor een goede opvang tussen de middag 
Tijdens de eerste MR-vergadering van dit schooljaar werd ons duidelijk dat het 
vinden van voldoende TSO-medewerkers een opgave is. Omdat veel ouders werken 
en er ook veel kinderen overblijven, zijn er ook veel mensen nodig die zorg dragen 
voor een goede opvang tussen de middag. Op de informatieavonden is hier in de 
groepen al aandacht voor gevraagd door de leerkrachten. Ook is er een nieuwe flyer 
van KION gemaakt waarin uitgelegd wordt wat het werken bij de TSO inhoudt en kan 
betekenen. Deze kan je bij de leerkracht opvragen. 
Graag willen we jullie, namens de ouders van de MR, vragen het werken bij de TSO 
te overwegen, zodat we samen zorg kunnen dragen voor goede opvang. Ook wanneer 
het niet wekelijks zou kunnen, is het fijn contact op te nemen met de TSO, zodat 
bekeken kan wordt wat mogelijkheden zijn. 
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Wat houdt werken bij de TSO in? 
Wanneer je bij de TSO komt werken, ontvang je een vergoeding van €10 per keer. 
Op de dagen dat je werkt, mag jouw kind kosteloos overblijven en op de andere 
dagen tegen een gereduceerd tarief. Het is mogelijk om het werk over twee of drie 
personen te verdelen, zodat je niet iedere week werkt maar bijvoorbeeld om de 
week. Wel is het wenselijk om met een vaste poule van begeleiders te werken, zodat 
de continuïteit geborgd kan worden en er iedere dag voldoende en ingewerkte 
begeleiders zijn tijdens het overblijven. Wanneer je met een groepje ouders dit op 
je wil nemen, draag je ook de zorg voor het onderling regelen van vervanging 
wanneer je een keer toch niet kan.  
Mocht je interesse hebben om hieraan bij te dragen, kom langs of neem contact op 
met de TSO: tsokomeet@kion.nl/0615611868.  
 

3. Een geslaagd schoolreisje 
Maandag 9 september hebben alle leerlingen van de Komeet kunnen genieten van 
een heerlijke dag in de binnenspeeltuin of in Toverland. Dankzij de hulp van vele 
ouders en de oudervereniging was het een geslaagde dag. Bedankt hiervoor! 
 

4. Kledinginzameling voor nieuwe schoolhesjes 
In de week na de herfstvakantie gaan we met de school kleding inzamelen. Het doel 
hiervan is tweeledig: enerzijds dragen we bij aan het hergebruik van textiel en 
anderzijds halen we geld op. Met dit geld gaan we hesjes voorzien van het nieuwe 
logo van de Komeet aanschaffen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij 
uitstapjes, excursies en de avondvierdaagse.  
We willen jullie vragen dit in het achterhoofd te houden wanneer de zomer- en 
winterkleding thuis al eventueel gepast en gewisseld wordt. In de volgende 
nieuwsflits krijgt u meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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Ingezonden berichten: 
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Fun4Friends 

 
Bij Tennis Vereniging Malden wordt een gezellige middag georganiseerd op woensdag 25 
september van 15:00 tot 17:00 uur om kinderen kennis te laten maken met de tennissport. Er 
zal een (introductie) training worden gegeven en de kinderen gaan ook al wedstrijdjes spelen 
om zo gevoel te krijgen voor het spel. Inschrijven kan via e-mail: tenniskids@tvmalden.nl tot 
zondag 22 september. Iedereen is welkom! Wel graag van te voren aanmelden, zodat we 
voldoende materialen en versnaperingen klaar kunnen leggen! 
  

 
 
 

 
  
Techniekdag Nijmegen – zaterdag 28 september 
Zaterdag 28 september is het zover: de Techniekdag Nijmegen! Hét techniekevenement 
van het jaar voor kinderen en jongeren uit Nijmegen en omgeving. De technische mbo-
opleidingen van ROC Nijmegen laten dan samen met andere scholen (VO, HBO en 
Universiteit), bedrijven en opleidingspartners duizenden enthousiaste bezoekers zien 
hoe interessant, uitdagend en leuk techniek is.  
Dit jaar is de 11e editie. Bezoekers kunnen die dag onder andere lasersnijden, virtueel 
lassen, timmeren en schilderen, VR-ervaring opdoen of programmeren. Ook kunnen er 
proeven worden gedaan in een CSI-lab of je kunt met robots aan de slag. Uiteraard is er 
nog veel meer te zien en beleven voor alle leeftijdsgroepen.  
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Dit gratis evenement vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in en om de ROC-
locatie Heyendaalseweg 98 in Nijmegen (Technovium). Misschien is uw kind al wel eens 
bij het Junior Technovium (of een vorige editie van Techniekdag Nijmegen) geweest op 
deze locatie.  
Wilt u of uw kind alvast een inkijkje in het programma? Kijk dan op 
https://www.techniekdag.nl/techniekdag-nijmegen/ of bekijk de aftermovie van de 
jubileumeditie van vorig jaar https://bit.ly/2lyALcI 
  
Nog leuker is om samen zelf live te komen kijken en te beleven op 28 september! Ook 
voor ouders is er van alles te zien en doen namelijk. Tot dan! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marloes van Haren- Bardoel 
Manager Junior Technovium 
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