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1. Bijna 8 juni !
Nog een paar nachtjes slapen en dan zien we álle leerlingen weer,
tegelijkertijd op school. Voor de volledigheid ontvangt u hierbij
nogmaals het rooster vanaf maandag 8 juni tot de zomervakantie:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1
2,3,4
5,6,7,8

08.30-14.15u
08.30-14.15u
08.30-14.15u

08.30-14.15u
08.30-14.15u
08.30-14.15u

08.30–12.15u
08.30–12.15u
08.30–12.15u

08.30-14.15u
08.30-14.15u
08.30-14.15u

vrij
08.30-12.00u
08.30–14.15u

Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Leerlingen
worden door maximaal één volwassene gebracht en opgehaald. Het
is prettig als u de 1,5 meter afstand tot elkaar zelf in de gaten
houdt. Ouders van kinderen die gebruik maken van BSO bij
Smallsteps of KION hebben een bericht ontvangen en kunnen bij de
directie van school terecht voor vragen en opmerkingen. De opvang
sluit aan bij onze schooltijden. Daar hebben we samen met de
kinderopvang voor gezorgd.
Op woensdag 17 juni is er een studiedag voor leerkrachten. De
leerlingen zijn op 17 juni vrij van school.
Op de laatste schooldag (vrijdag 10 juli) heeft groep 5 t/m 7 les tot
12.00 uur. Groep 8 is dan al vrij. Tot de zomervakantie blijven
dezelfde regels van kracht zoals toegelicht in het filmpje van de
heropening. Ouders mogen dus niet op de schoolplein en in de
school komen. Dat staat ook in het aanvullende protocol.
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2. Groepsverdeling schooljaar 2020-2021
Ook in schooljaar 2020-2021 starten we weer met 11 groepen, net
zoals dit schooljaar. Basisschool de Komeet is licht gegroeid met het
leerlingenaantal. Ook in het aankomende schooljaar zullen we weer
een instroomgroep starten (groep 1c). Dat is dan de twaalfde groep.
De groepsverdeling op 24 augustus, de eerste schooldag, is als volgt:
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 5a
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 8a
Groep 8b
Binnenkort maken we ook de namen van de leerkrachten in deze
groepen bekend en op welke dag de leerlingen vóór de
zomervakantie alvast gaan ‘wennen’ in hun nieuwe groep.
3. Schooljaar 2020-2021: Schooldagen, vakanties en studiedagen
Bij deze nieuwsflits ontvangt u het overzicht van schooldagen,
vakantiedagen en studiedagen in schooljaar 2020-2021. Na de
zomervakantie gaan we weer het ‘normale’ rooster mét
tussenschoolse opvang uitvoeren. We ontvangen van de overheid
bekostiging voor 940 lesuren in de bovenbouw. Aankomend
schooljaar zijn er in de bovenbouw vijf extra vrije vrijdagmiddagen
ingepland. We geven met die vrije middagen toch nog 966 lesuren
les per bovenbouwgroep.
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4. Vacature voorzitter oudervereniging
Lijkt het je leuk om schoolactiviteiten mede te organiseren? Dan
nodigen we je uit om ons als ouderraad te komen versterken. Met
ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe
voorzitter, omdat de huidige voorzitter is gestopt.
Algemene informatie
De oudervereniging bestaat uit 18 ouders die het onderwijsteam
ondersteunen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de schoolreis, Carnaval, Pasen,
Koningsspelen en het schoolkamp van groep 8. Tevens beheert de
ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed
aan alle activiteiten gedurende het hele schooljaar.
Verwachting
Als lid van de ouderraad ben je een enthousiaste ouder die het leuk
vindt om een actieve bijdrage te leveren aan het (mede)
organiseren van activiteiten en daarin wil meedenken met de
school. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar in de
avonduren. Als voorzitter van de ouderraad leid je deze
vergaderingen. Ook zul je verantwoordelijk zijn voor de
communicatie met de medezeggenschapsraad (MR).
Interesse
Als je interesse hebt om ons als voorzitter van de oudervereniging
te komen versterken of meer informatie wilt over de vacature,
stuur dan een bericht naar ov@dekomeetmalden.nl . Wij kijken uit
naar je reactie, want wij kunnen je hulp goed gebruiken!
Oudervereniging Basisschool de Komeet
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5. Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
De GMR bestaat uit 10 leden, 5 ouders en 5 personeelsleden van de
bij stichting Condor aangesloten basisscholen, waaronder
basisschool de Komeet. Op dit moment zijn er twee vacatures voor
de oudergeleding; waarbij 1 lid heeft aangegeven herkiesbaar te
zijn.
Kandidaat stellen
De verkiezingen starten met verkiesbaar stelling ofwel
kandidaatstelling. Voorwaarde om je als ouderlid verkiesbaar te
stellen is dat je een kind hebt die op een van de Condorscholen zit.
Je hoeft geen lid te zijn van de MR.
Wie zoeken wij?
Ouders die kritisch willen meedenken en meepraten over
verschillende relevante onderwerpen die spelen op stichting niveau,
om zo samen met leerkrachten, directie en ouders een bijdrage te
leveren aan goed onderwijs op de scholen binnen de stichting. Het
lidmaatschap bij een medezeggenschapsraad op school, is geen
belemmering en geen voorwaarde om ook kandidaat voor de GMR te
zijn.
Belangrijk om te weten
De GMR vergadert ongeveer acht keer per schooljaar op het kantoor
van Condor in Beek-Ubbergen. De data worden uiteraard in overleg
gepland. Jaarlijks wordt er gezorgd voor scholing voor de GMR leden
en er wordt in een tegemoetkoming voor de reiskosten voorzien.
Kandidaat stellen?
Je kunt je kandidaat stellen door een mail te sturen naar:
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secretaresse@spocondor.nl met daarin bijgevoegd formulier,
waarop je gegevens en je motivatie kunt schrijven. Tot 15 juni 2020
kun je je kandidaat stellen.
Procedure
De tien medezeggenschapsraden van de scholen zijn de achterban
van de GMR. Zij kiezen samen de leden van de GMR. Een GMR lid
vertegenwoordigt dus niet één specifieke school, maar alle
leerkrachten en ouders van alle scholen binnen de stichting.
Wanneer er meer dan één kandidaat is, zullen de
medezeggenschapsraden van de scholen elk een stem uitbrengen op
de kandidaat van hun voorkeur. Dit kan tot 7 juli 2020. Wanneer er
niet meer aanmeldingen zijn dat nodig, zullen er natuurlijk geen
verkiezingen nodig zijn.
Wanneer je meer wilt weten over de activiteiten of taken van de
GMR of over deze oproep voor kandidaten, dan kun je een mail
sturen naar: Jacky.schipper@regenboogmalden.nl
Met vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie GMR

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