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Nieuwsflits 3 

  
  

  
 11 oktober 2019  
  

    

Datum  Titel  Voor  

Maandag 21 oktober Start 
kledinginzameling 

Groep 1 t/m 8 

Woensdag 23 oktober Luizenkammen Groep 1 t/m 8 

Maandag 28 oktober Einde 
kledinginzameling 

Groep 1 t/m 8 

In de week van 28 oktober Bijwonen van een 
les 

Groep 3 t/m 8 

 
Inhoud: 

1. Kledinginzameling voor nieuwe schoolhesjes 
2. Neten en luizen in groepen 

3. Kinderboekenweek 

4. Kijkje in de klas 

5. MTM Kidsrun 

 
Ingezonden berichten:   

- MTM Kidsrun in Malden 
- Mini zevenheuvelenloop  

 
1. Kledinginzameling voor nieuwe schoolhesjes 

Vanaf maandag 21 oktober kunnen de zakken met kleding op school gebracht worden. 
We zorgen ervoor dat er dagelijks tussen 8.15u en 8.45u iemand van school en/of 
oudervereniging beschikbaar is om de zakken mee in ontvangst te nemen. We 
verzamelen alles op het podium in onze aula. Het is ook mogelijk hier zelf de zakken 
neer te zetten. Natuurlijk hopen we op maandag 28 oktober veel kilo's aan textiel in 
te kunnen leveren, zodat de hesjes aangeschaft kunnen komen. Alvast hartelijk dank! 
 

2. Neten en luizen in groepen 

In diverse groepen zijn op onze school neten en/of luizen gesignaleerd. De ouders 
van deze groepen zijn op de hoogte en hebben de nodige acties ondernomen. Toch 
willen we alle ouders vragen in de vakantie extra te controleren, zodat de kans groter 
is dat alle leerlingen, na een week vakantie, weer luisvrij zijn.  
Op woensdag 23 oktober wordt er weer gekamd. De coördinator liet weten nog op 
zoek te zijn naar vrijwilligers. Mocht u interesse hebben, neem contact op via: 
harmvanduren@live.nl of app naar 06-54301284. 
 

3. Kinderboekenweek 

We hebben de kinderboekenweek afgelopen woensdag afgesloten met het uitreiken 
van de zilveren en gouden griffels en penselen. Omdat er zoveel mooie verhalen en 
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kunstwerken waren, was het moeilijk kiezen voor de jury. Om het leesplezier op 
school nog meer te verhogen, hebben we ook weer een groot aantal nieuwe boeken 
kunnen aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. 
 

4. Kijkje in de klas 

We kijken terug op een geslaagd ‘Kijkje in de klas’. Ouders toonden hun oprechte 
betrokkenheid in hun kind en de kinderen lieten vol trots en met plezier zien waar 
zij in de klas mee werken of mee bezig zijn.  
In de week van 28 oktober zijn jullie opnieuw welkom voor het bijwonen van een les 
in de groep. Hierover volgt nog informatie van de leerkracht van uw kind. 
 

5. MTM KidsRun 

Op zondag 3 november wordt de MTM Kidsrun gehouden in Malden. Een jaarlijks 
terugkerende hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van Bosloop Malden.  
Deelname is voor alle basisschoolkinderen uit de Gemeente Heumen gratis en na 
deelname ontvangen alle kinderen een medaille en presentje. Scholen dingen 
bovendien mee in de scholencompetitie waarbij er een wisselbokaal en scholenprijs 
te winnen is. Bij de ingezonden berichten vindt u de flyer met verdere informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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Ingezonden berichten:
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