Nieuwsflits 5

Datum
maandag 16 december
woensdag 18 december
van 17.30-18.30u
woensdag 18 december
van 17.30-18.30u
vrijdag 20 december
van 9.15-10.30u
vrijdag 20 december
woensdag 8 januari
woensdag 29 januari
donderdag 2 april

11 december 2019

Titel
Voor
Schoolschaatsen op Groepen 5 t/m 8
het Kerkplein
(info via de leerkracht)
Kerstdiner
Groep 1 t/m 8
(inloop 17.15u)
Samenzijn en
Alle ouders
kerstloterij
Kerstviering in de Groep 2 t/m 8
kerk
(Groep 1 is ook welkom)
Alle belangstellenden vanaf
9.25u
Start kerstvakantie Om 12.00u: groep 2 t/m 4
Om 14.00u: groep 5 t/m 8
Preventieve
Alle kinderen
luizencontrole
Studiedag team
Groep 1 t/m 8
Jubileumfeest: de Groepen 1 t/m 8 en ouders
Komeet 10 jaar!

Inhoud:
1. Parro
2. Kerstactiviteiten
3. Luizen
4. Jubileumfeest de Komeet
5. Leerlingenraad
Ingezonden berichten:
1. Kerstvoorstelling Steeds Hoger Malden
1. Parro
Sinds vrijdag 6 december werken we op de Komeet in alle groepen met het
ouderportaal Parro. We vinden het fijn dat we deze mogelijkheid nu tot onze
beschikking hebben. Bijna alle ouder(s)/verzorger(s) hebben zich al aangemeld en
zijn zo bereikbaar voor de leerkrachten. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, vragen
we u dit zo snel mogelijk te doen, omdat berichten en mededelingen vanuit de groep
alleen nog via dit portaal verspreid worden. Ook kunnen ouders een bericht naar de
leerkrachten sturen via dit portaal. Wanneer er vragen over het aanmelden zelf of
de app in het bijzonder zijn, kunt u terecht bij de leerkrachten.
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Door de komst van Parro, plaatsen we geen foto's en filmmateriaal meer op de
website en delen we deze alleen nog via de beveiligde omgeving van Parro.
Als u zelf filmpjes of video’s maakt tijdens vieringen, zoals de aankomende
kerstviering, vragen we u om dit alleen voor eigen gebruik te doen. Ook als ouder
mag u niet zomaar iets publiceren op openbare websites of sociale media.
In Parro is ingesteld op welke werkdagen en tijden de leerkrachten bereikbaar zijn.
Wanneer uw kind meerdere leerkrachten heeft, is het raadzaam altijd beide
leerkrachten te berichten, zodat ze ook beiden op de hoogte zijn.
Omdat Parro een onderdeel is van ons administratiesysteem ParnasSys, is het
belangrijk dat we altijd de juiste gegevens (zoals uw e-mailadres) hebben. Mocht er
iets wijzigen/gewijzigd zijn, kunt u dit doorgeven aan Thea van Driel:
administratie@dekomeetmalden.nl
2. Kerstactiviteiten
Op dinsdag 10 december is er al een sfeervolle bingoactiviteit geweest. Ouderen uit
de buurt en opa's en oma's van onze leerlingen hebben een gezellige middag op school
gehad. Dank aan de ouders en alle leerlingen die hierbij geholpen hebben.
Volgende week is er op woensdag 18 december een kerstdiner voor de leerlingen in
de groep. We heten u dan van harte welkom op het schoolplein om samen te zijn
onder het genot van een hapje en een drankje. Dit wordt verzorgd door de
oudervereniging. Ook zal er een heuse kerstloterij zijn.
Op vrijdag 20 december is er een kerstvoorstelling in de kerk waarbij de leerkrachten
een mooi verhaal verbeelden. De leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 gaan met de
leerkracht naar de kerk. De kinderen van groep 1 zijn die dag niet op school.
Natuurlijk mogen ze wel bij de viering aanwezig zijn. Ze voegen zich dan bij u, niet
bij de groep. Ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom.
3. Luizen
Dit schooljaar blijkt dat er in veel groepen neten en luizen worden gevonden bij het
preventief controleren in de groepen. Ook bij de laatste controle zijn er luizen
gevonden. We willen u daarom opnieuw vragen hier thuis extra alert op te zijn, zodat
we na de twee weken kerstvakantie weer met de hele school luisvrij zijn. Dat scheelt
een hoop gekriebel, thuis en op school. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.
Op www.dekomeetmalden.nl kunt u informatie vinden onder de knop “praktische
informatie” over wat u kunt doen om hoofdluis te ontdekken en te .
2. Jubileumfeest de Komeet op donderdag 2 april
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 uw
agenda!
3. Leerlingenraad
Op dinsdag 10 december is de leerlingenraad weer gestart. Ook dit jaar zijn er veel
leerlingen in de bovenbouw die graag meedenken op school om het nog beter te
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maken met elkaar. In de eerste bijeenkomst hebben we gesproken over de ideeën
die er dit jaar zijn en welke ideeën we de volgende keer verder gaan uitwerken. Om
het allemaal in goede banen te leiden, gaat de leerlingenraad er ook voor zorgen dat
er een voorzitter, een secretaris en penningmeester komen.
4. Sociale media
Het preventienetwerk Jeugd van de gemeente Heumen wil graag inspelen op
opvoedthema’s die bij ouders leven. Het onderwerp sociale media en gamen is een
actueel opvoedthema. Zoals u wellicht weet, hebben we op basisschool de Komeet
in het verleden informatieavonden georganiseerd over sociale media. Via deze weg
vragen we aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 5 t/m 8 om mee te
werken aan een korte vragenlijst van het preventienetwerk Jeugd.
Inventarisatie: Sociale media, hoe houden we het leuk!?
Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes spelen met kinderen uit het hele
land. De mogelijkheden van de digitale wereld zijn onbegrensd. Wat zijn populaire
sites bij kinderen? Welke sociale media en apps gebruiken ze? Tiktok, Fortnite,
Snapchat, wat is dat?!
Tegenwoordig zijn kinderen al jong actief op sociale media. Veel opvoedvragen van
ouders gaan over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind hierin goed
begeleiden, maar hoe dan, en hoe houd je het leuk?
Weet u eigenlijk wat uw kind doet op sociale media? En welke regels en afspraken
maak je over telefoongebruik of gamen?
Vanuit preventienetwerk jeugd uit de gemeente Heumen willen wij met ouders en
kinderen in gesprek over sociale media in de opvoeding. Om dit zo goed mogelijk
aan te laten sluiten bij uw wensen, willen we u vragen dit vragenlijstje in te
vullen.
Hierbij de link naar de vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/r/preventienetwerk-jeugd

Invullen van het vragenlijstje duurt ongeveer 1 minuut.
Zou u de lijst in willen vullen vóór 31 Januari 2020.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Hartelijke groeten,
Preventienetwerk Jeugd
(Kernteam Heumen, GGD Gelderland Zuid, Sterker Sociaal Werk, Forte Welzijn,
Mantelzorg Heumen, Indigo Gelderland)
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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Ingezonden berichten:
Kerstvoorstelling Steeds Hoger Malden
De volwassenen van toneelvereniging Steeds Hoger Malden starten ons seizoen met:
Een Kerst met Karel Een vrolijk kerststuk voor het hele gezin, geschreven door Anthony
Livius en Marc Eissing.
Paniek op de Noordpool!
De Kerstman heeft de griep. Wie moet er dan nu de cadeautjes rondbrengen? De elfen Heppie
en Sillie krijgen de belangrijke taak om een hulpkerstman te zoeken. Hun oog valt op Karel
Kerst, een norse pakketjesbezorger uit het pittoreske dorpje Brouckhoest. Er is alleen een
probleem: Karel Kerst houdt helemaal niet van Kerst!
Weten de elfen Karel op tijd te overtuigen om het kerstfeest te redden?
U kunt deze voorstellingen zien op vrijdag 20 december 2019 om 19:00 uur, op zaterdag 21
december 2019 om 14:30 uur en op zondag 22 december 2019 om 14:30 uur in
Multifunctioneel Centrum “Maldensteijn”, Kerkplein 8 te Malden.
Op de dag van de voorstelling is de kassa geopend vanaf één uur voor aanvang van de
voorstelling.
Entree jongeren tot 16 jaar of volwassenen ouder dan 65 jaar: € 5,00.
Entree volwassenen: € 7,50.
U kunt meteen bij de kassa lootjes kopen voor onze loterij!
Kijk voor meer informatie of om te reserveren op onze website: www.steedshogermalden.nl
Vind ons leuk op facebook: Toneelvereniging Steeds Hoger Volg ons ook op twitter:
@steedshoger
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