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Nieuwsflits 13 

  
  

  
  vrijdag 19 juni 2020 

    
Agenda 
 

29 juni Start leesweek Alle leerlingen 

6 juli Doorschuifuurtje  
10.45-11.45u 

Alle leerlingen 

8 juli Zomerfeest in de klas! Alle leerlingen 

8 juli Afscheid groepen 8 Leerlingen groep 8 

10 juli Laatste schooldag Groep 2 t/m 7 tot 
12.00 uur school 

 
 
Inhoud 
 

1. Inhoud studiedag 17 juni voor leerkrachten 
2. Groepsbezetting 2020-2021 en doorschuifuurtje op 6 juli 
3. Chromebooks weer naar school 
4. Vacature voorzitter oudervereniging 
5. Een paar vragen aan ouders over ‘onderwijs op afstand’ 
6. Geen schoolreis in september 2020, wél in 2021 
7. Vacature voorzitter oudervereniging 
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1. Inhoud studiedag 17 juni voor leerkrachten 
Alle leerlingen waren afgelopen woensdag vrij van school. Maar de 
leerkrachten, wat doen die dan eigenlijk? Hierbij ontvangt u een 
beschrijving van de studiedag op woensdag 17 juni.  
 
Op elke studiedag is het mogelijk om met álle leerkrachten 
tegelijkertijd de ontwikkelingen te bespreken en om dit verder uit 
te werken. Het grootste gedeelte van de laatste studiedag hebben 
we besteed aan het zorgvuldig bespreken van de leerlingen van 
school. Niet alleen individueel, maar juist ook de hele groep. Wat 
is er dit jaar (goed) gelukt en waarom? Welke didactische aanpak 
werkte goed en hoe zag je dat terug? Welke pedagogische aanpak 
werkte goed? Waar is de groep gevoelig voor? En wat lukte er 
minder goed? De huidige leerkracht(en) hebben vooraf uitgewerkte 
groepsplannen geëvalueerd en besproken wat de volgende 
leerkracht kan doen. De stijl van lesgeven kan per leerkracht 
verschillen, het is in ieder geval voor de nieuwe leerkrachten 
duidelijk wie ze in de groep krijgen na de zomervakantie en hoe 
de leerlingen het beste tot leren komen.  
 
Ook stond er veel klaar voor de leerkrachten:  
Nieuwe werkboeken voor het nieuwe schooljaar, veel 
kleurpotloden en nog meer bruikbaar (les)materiaal, nieuw 
buitenspeelmateriaal voor de kleuters, een kast vol gloednieuwe 
Chromebooks en…. als verrassing: Oscars. De beeldjes waren 
(bijna) niet te onderscheiden van de echte ‘Academy Awards’. In 
wel 17 categorieën ontvingen teamleden uit het filmpje 
“Heropening van basisschool de Komeet op 11 en 12 mei” een 
onderscheiding. Al het enthousiasme op die eerste film is dus met 
een Oscar beloond. We hebben geconstateerd dat dat filmpje 2118 
keer is bekeken. Het acteertalent van de teamleden ‘die vroeger 
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al acteur wilden worden en toevallig in het onderwijs terecht zijn 
gekomen’ gaan we nog vaker inzetten, daar waren we het snel 
over eens. En de Oscar voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol’ ging 
natuurlijk naar: Juf Amanda.  
 
2. Groepsbezetting 2020-2021 en het doorschuifuurtje op 6 juli 
Zoals u inmiddels via Parro kon zien, hebben we al bekend 
gemaakt welke leerkrachten er in schooljaar 2020-2021 op 
basisschool de Komeet werken. Via een filmpje hebben we 
gisteren aan de leerlingen in groep 3 t/m 7 bekend gemaakt welke 
leerkracht(en) ze volgend jaar krijgen. Voor de volledigheid 
ontvangt u hierbij het overzicht op onze website. Op 6 juli is het 
doorschuifuurtje, dan maken de leerlingen tussen 10.45 en 11.45 
uur kennis met hun nieuwe leerkracht in het lokaal waar ze 
volgend jaar ook les krijgen. 
 
De ouders van leerlingen in de huidige groepen 1 en 2 ontvangen 
aankomende week bericht over in welke groep hun kind komt. We 
gaan (zoals ieder jaar) op zorgvuldige wijze de groepen 1-2a, 1-2b 
en 3a en 3b samenstellen voor het volgende schooljaar. Dat gaat 
niet alleen op basis van vriendjes en vriendinnetjes, maar ook op 
basis van een fijne verdeling van jongens en meisjes en eventuele 
zorgzwaarte voor de groep als geheel. We gaan er van uit dat u er 
weer vertrouwen in heeft dat we dit zorgvuldig doen. Aanvullende 
wensenlijstjes van ouders kunnen we helaas niet als basis 
gebruiken bij het samenstellen van nieuwe groepen. En de juffen 
weten vaak echt héel goed met wie uw zoon of dochter fijn samen 
speelt én leert. 
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3. Chromebooks weer naar school 
We hebben tijdens de schoolsluiting zo’n 60 Chromebooks aan 
gezinnen uitgeleend voor het onderwijs op afstand. Heeft u er nog 
één thuis? Dan graag aanstaande maandag weer mee naar school 
laten nemen, uw zoon of dochter kan deze dan (liefst met een 
briefje en in een tasje) inleveren bij de blauwe balie, bij Liesbeth 
of meester Joris. 
 
4. Een paar vragen aan ouders over ‘onderwijs op afstand’ 
Van de leerlingen weten we inmiddels dat de schoolsluiting door 
de coronamaatregelen wel enige, maar geen dramatische invloed 
heeft gehad op het leren van schoolse vaardigheden. We hebben 
ook een paar vragen aan u als ouder: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2t3HB3FG
oUqy0oBj619xo854im84E39PtFbLtKf6vrtUQ1dHWkpXN0FWNkxURFJ
XMEkxNVY1WE9HWi4u 
 
5. Leesweek! 29 juni t/m 3 juli 
Om het leesplezier van onze leerlingen te vergroten, organiseren 
we in de week van 29 juni t/m 3 juli weer een leesweek. Met 
allerlei activiteiten in de groepen stimuleren leerkrachten én 
leerlingen elkaar om fijne boeken te (blijven) lezen, ook in de 
zomervakantie! De juf of meester zal de leerlingen en u laten 
weten wat er die week allemaal te doen is in de klas. 
 
6. Geen schoolreis in september 2020, wél in 2021  
In goed overleg met school heeft de oudervereniging besloten dat 
het momenteel niet past om een schoolreis te plannen in 
september 2020. Verschillende gezinnen, ook in Malden, hebben te 
maken gehad met ziekte of overlijden van familieleden door het 
coronavirus. Naast het risico voor leerkrachten en begeleiders 
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tijdens deze dag, levert het wél plannen van de schoolreis ook 
financiële risico’s op voor de oudervereniging. En we handelen 
met vrijwillige bijdrages van alle ouders. Wij begrijpen dat het 
een teleurstelling is voor de kinderen om één jaar niet op 
schoolreis te gaan, maar wij vinden dit de juiste beslissing met de 
kennis die we nu hebben. In 2021 staat de schoolreis (onder enig 
voorbehoud) gepland op 20 september. Dan weet u dat alvast. 
 
5. 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). 
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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 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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