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Nieuwsflits 2 

  
  

  
 2 september 2020  
  

    
Agenda (zie ook Parro) 
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

7 t/m 25 sept Kind - oudergesprekken Leerlingen groep 3 
t/m 8 (inschrijven 
via Parro) 

17 september Filmpje met informatie 
over de groep 

Voor alle ouders 

21 september Schoolfotograaf Alle leerlingen 

28 september Studiedag team, 
leerlingen zijn vrij van 
school 

Alle leerlingen 

 
Inhoud 

1. Actie groep 8 
2. Opvolgen van GGD-adviezen 
3. Kind-oudergesprekken online 
4. Informatieavond wordt een filmpje 
5. Een nieuw, extra juf voor de groepen 1-2 
6. Tennisballen onder stoelen in groep 7 
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1. Actie groep 8: houd afstand 
Het viel onze leerlingen in groep 8b ook al op dat ouders niet 
altijd voldoende afstand houden bij het wegbrengen en 
ophalen. Daarom zijn ze kaarten gaan schrijven en tekenen 
voor ouders. Ze bedachten hele sterke teksten voor ouders. 
Een paar voorbeelden: “Doe je het niet voor jezelf, doe het 
dan voor een ander”. “Houd afstand. Wij willen niet dat het 
weer te druk wordt in het ziekenhuis.” Na twee dagen actie 
ziet groep 8 al heel veel verbetering. 
 

2. Opvolgen van GGD-adviezen 
Het is fijn om te horen én te lezen dat bij 
(verkoudheids)klachten en koorts de ouders contact 
opnemen met het landelijke nummer 0800-1202 om de 
situatie voor te leggen. Zo weet je als ouder zeker dat je de 
goede keuze maakt en de (eventuele) 
quarantainemaatregelen of testen goed toepast. Zo houden 
we elkaar samen gezond. 
 

3. Kind-oudergesprekken online 
De kind-oudergesprekken met de leerkracht gaan gewoon 
door. Deze gesprekken noemen we in het begin van het jaar 
ook wel “startgesprekken”. We vinden dit namelijk heel 
waardevolle gesprekken. De gesprekken worden alleen niet 
op school gevoerd, maar wél online. Dat is dit schooljaar de 
standaard voor gesprekken met ouders. Hoe gaat dat in zijn 
werk? Tussen donderdag 3 september 08.00 uur en maandag 
7 september 15.00 uur schrijft u zich in voor het kind-
oudergesprek via Parro (de gesprekkenplanner). Stuur de 
juf/meester dan gelijk ook het e-mailadres waarmee u op 
het moment van het gesprek met uw zoon-dochter toegang 
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hebt tot een laptop/computer met camera en microfoon of 
uw mobiele telefoon met camera. U ontvangt per e-mail een 
link waarop u alleen hoeft te klikken op de afgesproken tijd. 
De juf of meester zal vooraf aan de kinderen natuurlijk 
vertellen waar het gesprek over gaat. 

 
4. Informatieavond wordt een filmpje 

Op 17 september ontvangt u via Parro een filmpje van de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). Dat is onze nieuwe manier 
om u te informeren over wat er in de groep aan bod komt in 
dit schooljaar. Geen informatieavond in school dus dit jaar, 
wél een filmpje van de juffen en meesters. 
 

5. Een nieuwe, extra juf voor de groepen 1-2 
Basisschool de Komeet kreeg ineens veel aanmeldingen voor 
de zomervakantie. Dat was goed nieuws. De twee groepen 1-
2 gingen in aantallen ook sneller omhoog dan voorspeld. Dus 
werd het tijd om een nieuwe juf of meester te zoeken. In de 
zomer meldden zich voldoende én goede kandidaten voor de 
vacature. Dat komt dus helemaal goed. Zodra we de nieuwe 
leerkracht hebben aangenomen, zullen we mét de 
leerkrachten in groep 1-2 van de twee huidige zorgvuldig 
drie nieuwe groepen 1-2 samenstellen.  
 

6. Tennisballen onder stoelen in groep 7 
(ingezonden bericht van ouders) 
Jolijn Reijnen (groep 7) is slechthorend. Ze is rechts doof en 
links hoort ze zonder hoorapparaatje 40%. Gelukkig zijn er 
hulpmiddelen en daardoor kan ze redelijk horen.  
Maar in een klas is het soms lastig voor haar om alle 
bijgeluiden te filteren. Het schuiven van stoelen van 
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kinderen is namelijk best vervelend (volgens Jolijn☺). 
 
De tennisvereniging uit Malden (www.tvmalden.nl) heeft ons 
daarbij enorm geholpen! We kregen in de vakantie van 
voorzitter Jos van Helden gratis tennisballen om onder de 
poten van de stoelen te maken zodat het geluid vele malen 
minder is en Jolijn beter kan horen in de klas. De 
tennisballen zijn inmiddels geïnstalleerd. Wij als ouders en 
uiteraard Jolijn zijn hier heel erg blij mee! We bedanken de 
tennisvereniging maar ook juf Patrice en andere 
medewerkers van de school vanwege de medewerking hierin. 
BEDANKT! 
John Reijnen 
Femke Rutten 
(Ouders Jolijn Reijnen) 

 

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