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Agenda 
 

24 aug. Eerste schooldag 2020-2021 Alle leerlingen 

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Wat een fantastische laatste schoolweek was dit! Het is bijna 
jammer dat het nu al zomervakantie is. We hebben prachtige dingen 
meegemaakt met de leerlingen. Nu is het tijd voor de laatste 
nieuwsflits. Mét, terug van weggeweest, het onderdeel ‘wist-u-dat’. 
En natuurlijk sturen we de video van het drieminutenlied! 
 
Veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie! 
 
Joris van Winssen,  directeur 
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1. Wist u dat… 

- er door onze leerlingen ontzettend veel ‘vlogs’ zijn 
ingezonden tijdens de leesweek van 29 juni t/m 3 juli? 

- er drie prijswinnaars waren met prachtige ‘vlogs’ over hun 
favoriete leesboek? 

- we allemaal die vlogs in de klas hebben gezien? 
- we van de schadevergoeding van de diefstal eerder dit jaar  

nieuwe leesboeken voor de leerlingen hebben gekocht? 
 

- alle meesters en juffen een nieuwe computer hebben in de 
klas? 

- die computers echt enorm snel zijn, net als de nieuwe 
Chromebooks voor de leerlingen? 
 

- we woensdag afscheid namen van groep 8? 
- meester Joost kroketten lekkerder vindt dan frikandellen? 
- meester Joris frikandellen lekkerder vindt dan kroketten? 
- juf Patrice de friet van “de Blokhut” echt héél lekker 

vindt? 
- de leerlingen van groep 8 dat woensdag ook vonden? 
- meester Joost en zijn zoon in hele mooie BMW’s mochten 

rijden van s.v. Juliana naar de bioscoop Cine Twins? 
- we die BMW’s van Story Nijmegen mochten lenen voor de 

afscheidsavond? 
- we eigenlijk geen reclame mogen maken? 
- we dat nu toch even doen, omdat we er heel blij mee 

waren. 
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(vervolg) Wist u dat… 

- de leerlingen van groep 8 zich woensdag heuse filmsterren 
voelden? 

- dat ook in de Gelderlander stond? 
- we nog nooit zo’n mooi afscheid van groep 8 hebben gehad? 

 
- we de afgelopen tijd heel veel aanmeldingen van nieuwe 

leerlingen kregen? 
- deze leerlingen bij het doorschuifuurtje al kennis gemaakt 

hebben met de nieuwe klasgenoten? 
- basisschool de Komeet groeit in leerlingenaantal? 
- we nu een nieuwe, extra leerkracht nodig hebben? 
- we een lieve en duidelijke juf of meester zoeken? 
- de vacature op de website www.dekomeetmalden.nl staat? 

 
- we alle toetsresultaten vóór en na de coronasluiting 

hebben vergeleken? 
- daar uit blijkt dat er thuis goed gewerkt is tijdens de 

coronasluiting? 
- we nu zeker weten dat er geen sprake is van  

‘leerachterstanden’ door de coronasluiting? 
- wij daar heel blij mee zijn? 

 
2. Basisschool de Komeet groeit! We zoeken een leerkracht!  
Groep 1-2, startdatum tussen 1-10-2020 en 1-11-2020 
We gaan een nieuwe juf of meester uitnodigen om op onze school 
te komen werken. De vacature staat op onze website 
www.dekomeetmalden.nl Kent u nog een lieve en duidelijke juf of 
meester? Wijs die juf of meester dan op deze vacature. 
Solliciteren kan tot 17 augustus 2020. 
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3. Nieuw: Parro jaarboek 
 
Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig 
communicatieplatform om ouders een inkijkje te geven in het 
schoolleven van het kind. Dit jaar zijn we begonnen met een 
verzameling van veel mooie herinneringen in Parro. Met ingang van 
vandaag komt hier een nieuwe functie bij: Parro Jaarboek. 
 
Met het Parro Jaarboek kun je als ouder een fotoboek 
samenstellen met foto’s en mededelingen uit Parro. Dit kan direct 
vanuit de Parro-app of via de laptop. Hiermee kun je op een 
snelle, makkelijke manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk 
als kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse 
moment bij opa en oma.  
 
Hoe werkt het?  
Bij het samenstellen kies je eerst welke opties je wilt hebben, 
zoals het type kaft en voor welke schooljaren je het boekje wilt 
maken. Vervolgens bepaal je de omslagfoto en welke foto’s en 
mededelingen je graag terug wil zien. Parro toont het 
eindresultaat en de kosten. Vervolgens kun je het Parro Jaarboek 
bestellen. Lees hier meer over de stappen. 
 
Tip: zorg dat je de laatste versie van de Parro-app hebt 
geïnstalleerd. 

Heb je vragen?  
Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt volledig 
door Parro verzorgd en loopt niet via school. De stappen in de 
Parro-app wijzen voor zich. Kom je er toch niet uit? Dan helpt 
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deze supportpagina http://www.parrojaarboek.nl/help je verder. 
Ook kun je hier contact opnemen met Parro voor het geval je er 
met behulp van die pagina niet uit komt. 

 
3. Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 op 24 augustus 
Op 24 augustus start de school. Op 21 augustus zullen we u laten 
weten welke protocollen, wegbrengregels en andere zaken 
allemaal gelden op de eerste schooldag  
 
 
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden stukken worden voortaan geplaatst op 
www.dekomeetmalden.nl bij de Nieuwsflits.  
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