Nieuwsflits 4

Datum
13 november
19 november om 20.00u
6 december

8 november 2019

Titel
Nacontrole luizen

Voor
Leerlingen van de groepen
waar neten of luizen
geconstateerd zijn.
ALV oudervereniging Alle ouders
Studiedag team
Groep 1 t/m 8

Inhoud:
1. Kluslessen
2. Extra inzet groep 1-2
3. Bosloop
4. Fietsenstalling
5. Jubileumfeest de Komeet
6. Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Ingezonden berichten:
- Schoolfruit vanaf 11 november op basisschool de Komeet
- Eerste Heilige Communie
- Schoolverpleegkundige
1. Kluslessen
We zijn op de Komeet gestart met kluslessen in diverse groepen. We zien veel
enthousiasme en betrokkenheid bij de leerlingen. De komende weken zullen er in
meer groepen kluslessen plaatsvinden. Dit initiatief is ontstaan vanuit ouders en het
is goed te zien dat zich al verschillende ouders aangemeld hebben hierbij te willen
helpen. We hopen dat de kluslessen een succes worden en deze vaker herhaald
kunnen worden. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich melden bij de leerkracht van
uw kind.
2. Extra inzet groep 1-2
Dit schooljaar zijn we gestart met twee groepen 1-2. In de loop van dit schooljaar
komen er veel nieuwe kleuters bij. Om meer dan 70 kleuters optimaal onderwijs te
kunnen bieden, zijn we in overleg gegaan met de directeur van SPO Condor. We
starten per 6 januari met een derde kleutergroep. Hierin komen de leerlingen die
vanaf augustus 2019 in groep 1 begonnen zijn en alle nieuwe kleuters die nog gaan
komen. De ouders van deze leerlingen zijn al op de hoogte gebracht.
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3. Bosloop Malden
Afgelopen zondag was de Bosloop Malden. Basisschool de Komeet heeft hierbij de
scholenprijs gewonnen, omdat we de meeste deelnemers hadden! De beker die we
gewonnen hebben, is vol trots door twee leerlingen in alle klassen getoond en is nog
te bewonderen op de balie bij de ingang.
4. Fietsenstalling
Zoals de meesten van u misschien al gemerkt hebben, wordt er gewerkt in de
fietsenstalling. Het deel dat bemeten was voor de Tovercirkel (die vroeger in een
deel van het gebouw zat), wordt nu verbouwd tot bergingen van appartementen die
daar gebouwd worden. We houden wat minder ruimte over voor het stallen van de
fietsen, maar dat zou nog steeds voldoende moeten zijn. We verwachten dat dit niet
tot grote problemen leidt, maar het is goed om samen wat extra aandacht te hebben
voor het netjes neerzetten van de fietsen.
5. Jubileumfeest de Komeet
Op donderdag 2 april vieren we het tienjarig bestaan van de Komeet. Het belooft
een bijzondere dag te worden met een mooie afsluiting in de middag voor alle
ouders. Ook zal er die dag wat ouderhulp nodig zijn, dus noteer de datum vast in de
agenda.
6. Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Op verzoek van ouders informeren wij u alvast over de vakanties in het volgende
schooljaar. Deze data staan inmiddels ook op onze website:
www.dekomeetmalden.nl
De studiedagen voor het aankomende schooljaar worden aan het einde van dit
schooljaar ingepland.
Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Mei-/hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus

Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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Ingezonden berichten:

Beste ouders,
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op de Komeet
De drie vaste groente- en fruitdagen op basisschool de Komeet worden:
Woensdag, donderdag en vrijdag.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Team EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl
euschoolfruit@wur.nl
0317- 485966
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Beste jongens en meisjes uit Malden,
Langs deze weg wil ik jullie vragen of jullie alvast willen nadenken of jullie je
Eerste Heilige Communie
zouden willen doen op:
Zondag 17 mei 2020 om 10.30 uur in de kerk van Malden.

Wanneer je dit wilt, zeg dan tegen papa of mama dat er 2 inschrijfavonden zijn
namelijk woensdag 27 en donderdag 28 november
van 19.00 – 20.00 uur
op de pastorie.
Ze kunnen mij ook even een mailtje sturen.
henricusvddonk@hotmail.com

Ik hoop écht dat jullie allemaal mee willen doen.
Want dan wordt het volgend jaar in mei pas echt een groot feest!

Hartelijke groet,
Kapelaan Hans van der Donk
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Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen
Bijdrage van Anneke van Hes, GGD Gelderland-Zuid
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel
mogelijk vrij. Andere ouders zitten ‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier ergens
tussen in. Iedereen doet het anders en dat is goed.
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen
gevoel, kijkt naar je kind en probeert in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. Past
zijn gedrag bij de ontwikkeling van je kind of gedraagt hij zich misschien zo omdat je als
ouder te veel van hem verwacht? Het kan ook zijn dat je kind meedoet met
leeftijdsgenootjes en zich dus aanpast aan anderen.
Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling?
Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten.
Dit noemen we ook wel ‘grenzend begeleiden’. Tips hierbij zijn:
• Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn grenzen?
Wat verwacht ik van mijn kind en wat mág ik verwachten? Het is handig om hier zo
nu en dan (met je partner of andere ouders) over na te denken en over te praten.
• Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel
begeleiding vraagt je kind? Begrijp ik mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen zendt
mijn kind uit en hoe reageer ik daarop?
Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te
ontdekken en zijn eigen identiteit te ontwikkelen met talenten die bij hem of haar passen.
Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de
emotionele ontwikkeling van kinderen en zelfvertrouwen van kinderen.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je
kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei
vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over
bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je
kind.. Bellen of mailen voor een afspraak kan altijd.
Telefoon06-10252777
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
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