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1. Het schooljaar 2020-2021 start op maandag 24 augustus
Nog een paar nachtjes slapen… De juffen en meesters van
basisschool de Komeet hebben veel zin om weer te beginnen!
We hebben een filmpje voor de leerlingen gemaakt. Zoals voor de
zomervakantie is aangekondigd hanteren we weer de traditionele
schooltijden zoals in de bijlage bij deze nieuwsflits.
2. Coronamaatregelen op en rond school
Het coronavirus is niet voorbij. Dat heeft invloed op u en op school.
Wij willen de hele school het hele schooljaar stabiel laten
functioneren. Daarom zijn er coronamaatregelen op schoolniveau.
Door samen met u de maatregelen op te volgen, zorgen we er
samen voor dat school kan blijven functioneren.
Houd uw kind thuis bij klachten die passen bij het coronavirus. Dat
scheelt in de overdracht van virussen aan leerkrachten. Volgens de
protocollen mogen leerkrachten niet werken als zij klachten hebben
die passen bij het coronavirus. Om het ‘naar huis sturen van
groepen’ te voorkomen, vragen we u dus met klem om uw kind thuis
te houden als het klachten heeft. Zo helpt u namelijk ook om het
onderwijs aan de klasgenoten door te laten gaan. Bent u in een
risicogebied geweest? Handel dan volgens de geldende
quarantainemaatregelen. Hoe gezonder de leerlingen in de klas, hoe
zekerder het onderwijs aan alle leerling(en) door gaat.
3. Wegbrengen van uw kind(eren)
Het wegbrengen van uw kind(eren) gaat hetzelfde als vóór de
zomervakantie. Ouders mogen niet op het schoolplein of in het
schoolgebouw komen. We geven het volgende advies mee bij het
afscheid nemen: als uw kind het lastig vindt om u los te laten (of u
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vindt het lastig om uw kind los te laten), neem dan duidelijk
afscheid. Wij vragen uw medewerking om zo snel mogelijk weg te
gaan. Dit om drukte rondom het schoolplein te voorkomen. Afstand
bewaren is geen afwijzing, het is nu een vorm van respect. Bedankt
voor uw medewerking.
4. Ophalen van uw kind(deren)
De papa’s en mama’s van een kind in groep 1, 2 en 3 lopen bij het
ophalen van kinderen via dezelfde route als bij het wegbrengen tot
de ingang van het schoolplein. De leerkrachten van deze groepen
zorgen er voor dat uw kind dan naar het schoolhek komt. Voor groep
1 en 2 gaat dit vanuit de voetbalkooi. Dit duurt misschien iets langer
dan het wegbrengen, omdat we graag willen dat deze leerlingen
direct naar hun eigen ouder kunnen. Leerlingen van groep 3 gaan
vanaf het schoolplein naar hun ouder bij het schoolhek. Vanaf groep
4 komen de leerlingen naar de ‘knuffelzone’ bij het kerkplein. Houd
echt afstand tot andere ouders en spreek vooraf met uw kind af
waar u (ongeveer) staat.
5. Andere berichten voor ouders
- Ons ventilatiesysteem functioneert prima, wordt goed
onderhouden en maakt alleen gebruik van verse lucht van buiten.
Daarnaast wordt er extra geventileerd volgens de aanwijzingen van
de overheid.
- Leerlingen trakteren dit schooljaar niet op school. De juf of
meester bespreekt in de klas hoe de verjaardag wordt gevierd.
- In september 2021 is er hopelijk weer een schoolreis.
- Twijfelt u over de gezondheid van uw kind, speelt er iets thuis en
wilt u overleggen met de directie? Bel dan 024-3573182 of stuur een
e-mail naar directie@dekomeetmalden.nl
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- Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Maak dan
een testafspraak via 0800-1202 en blijf thuis tot u de uitslag heeft.
- Heeft u nieuwe contactgegevens? Stuur dan een e-mail naar
administratie@dekomeetmalden.nl. Iedere maandag wordt ons
administratiesysteem bijgewerkt en dan hebben de leerkrachten
ook alle juiste contactinformatie beschikbaar.
- De agenda van Parro wordt gebruikt om alle geplande activiteiten
van school zichtbaar te maken voor ouders.
6. Oproep: nieuwe TSO-medewerkers gezocht!
KION is altijd op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. Zin om mee
te helpen? Uw hulp is van harte welkom! In de bijlage bij deze
nieuwsflits staat meer informatie.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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