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Nieuwsflits 3 

  
  

  
 16 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 Informatiefilmp over de 
groep van uw kind 

Voor alle ouders 

21 september Schoolfotograaf Alle leerlingen 

23 september Kinderboekenweek t/m 
8 oktober “En toen…” 

Alle leerlingen 

28 september Studiedag team, 
leerlingen zijn vrij van 
school 

Alle leerlingen 

 
Inhoud 

1. Kind-oudergesprekken online 
2. Informatiefilmpjes per groep 
3. Een nieuwe juf: Juf Dewi 
4. Schoolfotograaf: maandag 21 september 
5. Verkeersgedrag op het Kerkplein 
6. Verkouden? Thuis houden! 
7. Gemeente Heumen beweegt 
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1. Kind-oudergesprekken online 
De kind-oudergesprekken (in deze ronde ook wel 
startgesprekken genoemd) zijn in volle gang van groep 3 t/m 
8. In een enkel geval met even een technisch probleem, 
maar de ervaring leert inmiddels dat het prima te doen is op 
deze manier. We hopen dat u het ook waardeert dat de 
gesprekken op deze manier gewoon doorgaan. 
 

2. Informatiefilm per groep 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u de informatiefilm van de 
meester(s) of juf(fen) van de groep van uw kind. Dat is ons 
alternatief voor de informatie-avond op school. Nu dus 
lekker vanaf de bank thuis bekijken! 
 

3. Een nieuwe juf: juf Dewi!  
Nét voor de zomervakantie werden we positief verrast door 
veel extra aanmeldingen, ook bij de groepen 1-2. We hebben 
inmiddels een extra juf aangenomen voor de groepen 1-2: 
juf Dewi. Juf Dewi is met ‘vlag en wimpel’ door de 
selectiecommissie, sollicitatiecommissie en het assessment 
gekomen. Welkom juf Dewi! We gaan nu mét de 
leerkrachten van de twee huidige groepen 1-2 zorgvuldig 
drie kleinere groepen 1-2 samenstellen. Daarbij vinden wij 
het ook van belang dat we de kinderen laten wennen aan 
hun nieuwe juf. Zodra we zorgvuldig hebben bepaald welke 
kinderen bij juf Dewi in de klas komen, vertellen we dat 
natuurlijk ook gelijk aan de betreffende ouders. 
 

4. Schoolfotograaf: maandag 21 september 
De schoolfotograaf komt aanstaande maandag op bezoek! 
Broertjes en zusjes op school komen ook samen op de foto.  
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5. Verkeersgedrag op het Kerkplein 

Helaas ontstaat er soms een gevaarlijke situatie op het 
Kerkplein door bijzonder verkeersgedrag van ouders en 
andere weggebruikers met de auto. We krijgen ondanks 
verzoeken van school geen externe hulp voor wat extra 
toezicht, dat zullen we dus zelf moeten regelen als het 
veiliger moet. Wij zullen als school zelf initiatieven 
ondernemen om de verkeersveiligheid op het Kerkplein te 
bevorderen, ideeën zijn daarbij van harte welkom. Hoe dan 
ook, het kan niet zonder uw hulp.  
 
Daarom de volgende verzoeken aan alle ouders: 
- Kunt u met de fiets of lopend naar school? Kom dan 
fietsend of lopend naar school.  
- Komt u toch met de auto omdat het niet anders kan? Kom 
dan op tijd en kies een parkeerplek op enige afstand van de 
school, niet op de stoep. 
- Parkeert u uw auto om uw kind(eren) op te halen? Zorg dan 
bij het inparkeren al dat de neus van uw auto al in de goede 
richting staat voor vertrek. 
- We vinden het prettig als u het bovenstaande ook aan 
familie of de oppas laat weten (als zij uw kind van school 
ophalen). 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

6. Verkouden? Thuis houden! 
Het is lastig, dat snappen we en dat vinden wij ook. Met de 
huidige richtlijnen blijft het advies (ook bij twijfel) om uw 
kind bij verkoudheid en klachten die op corona kunnen 
wijzen thuis te houden. Gelukkig merken we dat die 
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richtlijnen goed worden gevolgd. Zo houden we ook de 
leerkrachten zonder snotneus en kunnen ze gewoon lesgeven 
aan de klas. Om er toch voor te zorgen dat uw kind (bij 
verkoudheid en klachten) thuis aan schoolwerk kan werken, 
zullen we via de leerkracht laten weten welke schooltaken 
er (online) thuis gemaakt kunnen worden. 
 

7. Gemeente Heumen beweegt 
Sport geeft je energie en maakt je gelukkiger. Tijdens de 
NOC-NSF Nationale sportweek (18 t/m 27 september) zijn er 
verenigingen in Heumen te vinden die gratis trainingen 
geven. Vrijdag krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 die 
informatie mee naar huis. 

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