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vrijdag 3 juli 2020

Agenda
6 juli

8 juli
8 juli
10 juli

Bekendmaking winnaar
Komeet Kampioen Leesweek
Doorschuifuurtje
10.45-11.45u
Zomerfeest in de klas!
Afscheid groepen 8
Laatste schooldag 2019-2020

24 aug.

Eerste schooldag 2020-2021

6 juli

Alle leerlingen
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Leerlingen groep 8
Groep 2 t/m 7 tot
12.00 uur school
Alle leerlingen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog maar één schoolweek en dan is het al zomervakantie voor uw
zoon en/of dochter. Op basisschool de Komeet gaan we nog een
prachtige week tegemoet. Een doorschuifuurtje, zomerfeest,
bekendmaking Komeet Kampioen leesweek! Dat is fijn.
Veel teamleden en ouders vertellen me “dat het nu ineens snel
vakantie is en dan is het schooljaar al voorbij”. Ik zie daarnaast
veel plezier in onze school, bij onze leerlingen én leerkrachten. Ik
wens iedereen een fijne en mooie laatste schoolweek toe!
Joris van Winssen, directeur
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1. Vrijdag 10 juli laatste schooldag: tot 12.00 uur onderwijs
De laatste schooldag duurt tot 12.00 uur. Dat geldt voor de
groepen 2 t/m 7. De groepen 1 en 8 zijn dan al vrij van
school. Het traditionele drieminutenlied zingen we om
11.00 uur op het schoolplein. We maken zelf ook een video
en die sturen we naar alle ouders. Om 12.00 uur kunt u dan
‘gewoon’ uw kind ophalen van school. Houd u 1,5 meter
afstand tot elkaar? Bedankt voor uw medewerking!
2. Woensdag 8 juli: Zomerfeest in de klas!
Om toch nog één feestje op school te bouwen, is er op
woensdag 8 juli “Zomerfeest in de klas”. Dat is iets anders
dan de voor u vertrouwde “juffendag”.
Zomerfeest in de klas is een feestje voor de leerlingen:
- om de zomer in te luiden, in de klas,
- om dit bijzondere jaar feestelijk af te sluiten, in de klas,
- om alle feestjes die dit schooljaar niet door konden gaan
nog te vieren, in de klas,
Leerlingen mogen elkaar niet trakteren op 8 juli, ieder kind
neemt alleen iets lekkers mee voor zichzelf. Dat mag een
taartje zijn, of iets anders lekkers voor uw zoon of dochter.
Als hij/zij het zelf maar héél lekker vindt. Ook op 8 juli
mogen er geen ouders in de school komen. Geef dus vooral
iets mee wat uw zoon of dochter zelf kan meenemen vanaf
het schoolhek. Dikke tip: hou het klein. Bedankjes voor
leerkrachten worden niet tegengehouden, maar houd het
alstublieft klein.
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3. Schoolagenda in de Parro agenda
Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken we de agenda van
Parro om activiteiten op school kenbaar te maken aan
ouders. De agenda van aankomende activiteiten komt dus
niet meer in de nieuwsflits, maar die vindt u in uw app
Parro. Momenteel proberen we die agenda uit, misschien
heeft er al iets van gezien. Vanaf schooljaar 2020-2021
staan dus alle activiteiten in de agenda van Parro. Op
www.dekomeetmalden.nl vindt u het overzicht van
schooldagen, studie- en vakantiedagen in schooljaar 20202021 op twee A4-tjes. Dat overzicht is dan weer handig
voor thuis op de koelkast of het prikbord.
4. Vergadering medezeggenschapsraad op 1 juli
De medezeggenschapsraad (MR) vergaderde op 1 juli.
Er is (onder andere) gesproken over het nieuwe schooljaar,
de coronamaatregelen, het trakteren op school, het
gymmen en het tijdelijke continurooster tot de
zomervakantie.
In het nieuwe schooljaar komt de MR weer bijeen op
woensdag 9 september om 19.30 uur. Dat is een online
vergadering via Microsoft Teams. Wilt u meer weten over
de MR, een vergadering nalezen of zelfs bijwonen? Kijk dan
eens op de website www.dekomeetmalden.nl onder de
knop “Actieve ouders”. Daar vindt u informatie over de MR,
hoe u vragen kunt stellen en staat het verslag van de
vergadering op 1 juli.

Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden

024 357 31 82
directie@dekomeetmalden.nl
www.dekomeetmalden.nl

5. Leesweek 2020 groot succes!
De leesweek is een groot succes. We zijn heel blij met al
het enthousiasme van de leerlingen over hun favoriete
(voor)leesboeken. Wat zijn er al veel “vlogs” gemaakt en
wat zijn er al veel “verlanglijstjes van boeken om in de
zomer te lezen!” Aanstaande maandag maken we bekend
welke leerlingen een prijs krijgen voor hun “vlog” over hun
favoriete leesboek. Wilt u meer weten over de
vakantiebieb? Klik dan hier.
6. Op 8 juli neemt groep 8 afscheid van de Komeet
Tsja, het is tijd om afscheid te nemen van de leerlingen in
groep 8. Dat gaat op 8 juli gebeuren. Voor de leerlingen is
het nog een verrassing, maar wij weten al dat het een
afscheid wordt om nooit te vergeten. Wij gaan ze ook niet
vergeten, die fijne leerlingen van groep 8a en 8b…
7. Juf Lilian gaat op een andere school werken
Juf Lilian gaat na de zomer op basisschool St. Laurentius
werken. Dat is een collegaschool binnen onze stichting SPO
Condor. We hebben als team al afscheid genomen van juf
Lilian. We hebben een klein afscheid gehad, ze wilde liever
niet op de platte kar door Malden. Juf Lilian heeft zelf een
tekst geschreven voor ouders en kinderen:
Beste ouders, lieve kinderen,
Na 18 jaar ga ik – met pijn in mijn hart – deze basisschool
verlaten. Met heel veel plezier heb ik hier gewerkt en ik wil
jullie dan ook hartelijk bedanken voor de fijne tijd, jullie
betrokkenheid en het vertrouwen dat jullie altijd in mij
gesteld hebben.
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Ik kies er voor om in Kekerdom een nieuwe uitdaging aan
te gaan na de zomer, maar de jaren in Malden zal ik nooit
vergeten.
Tot ziens, het gaat jullie goed! Hartelijke groet,
Lilian Hermans
8. Juf Annelies Verriet
Juf Annelies Verriet gaat een paar maanden een
geweldige uitdaging aan. De integratieklas in
Millingen heeft even een heeeele goed juf nodig, en
juf Annelies gaat daar tijdelijk werken. Gelukkig
komt ze in februari 2021 weer terug naar
basisschool de Komeet.
9. Ingezonden stukken worden voortaan geplaatst op
www.dekomeetmalden.nl bij “Nieuwsflits”
We krijgen regelmatig ingezonden stukken voor
allerlei (kinder)activiteiten. Om die reden hebben
we er voor gekozen om hier een aparte plek op onze
website voor in te richten, bij de Nieuwsflits. Daar
kunt u dus kijken als u bijvoorbeeld op zoek bent
naar een hele mooie Zomercursus
Saaie zomervakantie? Echt niet! Theaterschool
Hakoena Zomercursus Musical Week
10. Protocollen, regels & richtlijnen in schooljaar 2020-2021
We weten nog niet welke protocollen er na de
zomervakantie gelden voor het basisonderwijs i.v.m. het
coronavirus. Met de medezeggenschapsraad hebben we in
ieder geval afgesproken dat we volgend schooljaar
Leerlingen niet laten trakteren op school. We gaan met
het team bepalen hoe we van iedere verjaardag wél een
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mooi feestje maken voor de leerling. Om gelijkheid voor
álle kinderen te creëren, schaffen we in 2020-2021 het
trakteren door leerlingen zelf dus af. Uiterlijk 21 augustus
ontvangt u bericht van school over de dan geldende
(wegbreng)regels en protocollen.
11. Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 op 24 augustus
Op 10 juli is het zomervakantie.
Op 24 augustus is de eerste schooldag.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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