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Nieuwsflits 7 

  
  

  
 vrijdag 14 februari 2020  
  

    

Datum  Titel  Voor  

vrijdag 21 februari Carnavalsviering Groep 2 t/m 8  
Groep 2 t/m 4 12.00u vakantie 
Groep 5 t/m 9 14.00u vakantie 

maandag 2 maart Start inzameling kleding Groepen 1 t/m 8 

vrijdag 6 maart 
 

Einde inzameling; kleding 
wordt opgehaald om 
10.00u 

Groepen 1 t/m 8 

maandag 16 maart Met Parro inschrijven voor 
kind-oudergesprekken 

Ouders van leerlingen  
groep 3 t/m 7 

woensdag 1 april Open ochtend  
08.30-12.00u 

Geïnteresseerde ouders van 
kinderen die een basisschool 
zoeken. 

donderdag 2 april Jubileumfeest:  
de Komeet 10 jaar! 

Groepen 1 t/m 8 en ouders 

vrijdag 24 april Koningsspelen Groepen 1-2 9.30-12.00u 
Groepen 3 t/m 8 9.30-14.00u 

 
Inhoud: 

1. Leerlingenraad op volle kracht vooruit 
2. Aanmelden nieuwe leerlingen en open ochtend op woensdag 1 april 
3. Binnen en buiten de school brengen en wachten op uw kind 
4. Parkeren bij school 
5. Kledinginzameling 
6. Voorleesweken 
7. Inschrijven voor kind-oudergesprekken via Parro 
8. Carnaval op school 

 
 

Ingezonden berichten:  
Flyer Jeugdcarnaval 2020 in Malden  
 
 

1. Leerlingenraad op volle kracht vooruit 

Dit schooljaar is op basisschool de Komeet weer een leerlingenraad 
samengesteld met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij zijn gekozen door hun 
klasgenoten. De leerlingenraad denkt mee over wat we op school kunnen 
doen om het met elkaar op school fijn te hebben. Inmiddels zijn er al twee 
vergaderingen geweest en heeft de leerlingenraad een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. De ideeën van de leerlingen worden al 
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verder uitgewerkt. De nieuwe voorzitter van de leerlingenraad heeft onder 
grote belangstelling van de leerlingen op donderdag 6 februari de schommel 
ook officieel heropend!  
 

2. Aanmelden nieuwe leerlingen en open ochtend op woensdag 1 april 
In het voorjaar melden ouders hun kind aan die volgend schooljaar vier jaar 
worden. Basisschool de Komeet heeft op woensdag 1 april de open ochtend 
van 08.30-12.00 uur. Op die ochtend worden rondleidingen gegeven door 
leerlingen, ouders en de directie. Kent u nog ouders die een basisschool 
moeten kiezen in Malden? Ze zijn van harte welkom! Dit geldt natuurlijk ook 
voor aanmeldingsformulieren van broertjes en zusjes. 

 
3. Voorleesweken 

De voorleesweken op onze school waren zeer geslaagd; in alle groepen zijn 
extra leesactiviteiten geweest. De activiteiten hebben zeker bijgedragen aan 
het vergroten van het leesplezier bij onze leerlingen. Ouders, opa's en oma’s 
kwamen voorlezen. Leerlingen uit de bovenbouw hebben voorgelezen aan 
leerlingen uit de onderbouw en we hebben bezoek gehad van dierenarts en 
schrijfster Miss Moss. Zij heeft voorgelezen uit haar boek “Sjef de kliniek, de 
hond van de dierenarts". Hierna konden leerlingen vragen stellen over het 
schrijven en illustreren van een boek. Het leverde boeiende gesprekken op. 
 

4. Binnen en buiten de school brengen en wachten op uw kind(eren) 
Om het onderwijs zo min mogelijk te storen én zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, hebben we een vriendelijk verzoek aan ouders. Als u uw kind ’s 
ochtends naar school brengt, bent u met uw kind(eren) van harte welkom op 
het schoolplein. Om 08.25 uur gaat de schoolbel en gaan kinderen en ouders 
van de groepen 1 en 2 naar binnen. Vanaf groep 3 gaan de kinderen met de 
leerkracht vanaf het schoolplein naar het lokaal.  
Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen we u ook om op het schoolplein te 
wachten.  
 

5. Parkeren bij school 
Brengt u uw kind(eren) met de auto naar school of haalt u ze met de auto 
op? Dan verzoeken we u vriendelijk niet te parkeren op het parkeerterrein 
van Smallsteps tegenover de school, maar in de parkeergarage onder de 
school of op het Kerkplein.  
Alvast bedankt, ook namens onze buren. 

 
6. Kledinginzameling 

In de week van 2 t/m 6 maart zamelen we weer kleding in. Op maandag 17 
februari krijgen alle leerlingen een plastic zak mee die hiervoor gebruikt kan 
worden.  
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7. Inschrijven voor kind-oudergesprekken via Parro 

We horen veel positieve berichten over onze app “Parro”. Dat is fijn. 
Leerkrachten delen veel met ouders over activiteiten in de groep, er is snel 
contact en ieder gezin is inmiddels aangesloten. We gaan nu ook de 
gesprekkenplanner van Parro gebruiken voor de planning van de kind-
oudergesprekken. Die gesprekken voor groep 3 t/m 7 zijn vanaf 23 maart. 
Op 10 maart krijgt uw kind de uitslagen van het CITO Leerlingvolgsysteem 
mee naar huis. Vanaf 16 maart kunt u via Parro een tijdstip voor het kind-
oudergesprek uitkiezen. 

 
8. Carnaval op school en in Malden  

Op donderdag 13 februari was de opening van Carnaval op onze school. Deze 
week heet de Komeet “de Sterrekiekers”. Samen met prins Ruben, zijn 
pages en raad van elf gaan we volgende week Carnaval vieren. Via Parro en 
de nieuwsflits bent u al geïnformeerd over de activiteiten. De aula is 
helemaal in carnavalssfeer en we zijn klaar voor een mooie week.  
Aankomende week staat iedere dag in het teken van “iets geks”: 
-Maandag: trek iets geks aan dag (een rare trui, broek, hoedje); 
-Dinsdag: polonaise dag (polonaise door de school); 
-Woensdag: gekke haren dag; 
-Donderdag: gekke omkeerdag (truien verkeerd om aan, etcetera). 
Op vrijdag is het Carnavalsfeest. Dan komen Jeugdprins Guus, Prins Marcel 
en hun gevolg bij ons op bezoek. Dat gevolg bestaat uit de jeugdraad van 
elf, jeugddansgarde, de grote raad van elf en leden van het bestuur van De 
Dwarsliggers. Zowel de jeugdraad, als de jeugddansgarde, bestaat uit 
kinderen van alle scholen uit Malden. 
Het Carnavalsfeest op school eindigt om 12.00 uur voor groep 2 t/m 4. Groep 
5 t/m 8 stopt om 14.00 uur. Bij deze nieuwsflits ontvangt u de flyer van het 
jeugdcarnaval in Malden waarin u kunt zien welke carnavalsactiviteiten er 
georganiseerd zijn voor de dagen daarna.  
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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