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Nieuwsflits 3 

  
  

  
 29 oktober 2020  
  

    
Agenda (zie ook Parro) 
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

30 oktober Studiedag team, 
leerlingen zijn vrij 
van school 

Alle leerlingen 

10 november Algemene 
ledenvergadering 
oudervereniging 
20.30 uur 

Ouders, aanmelden via 
ov@dekomeetmalden.nl 
Zie bericht 6-10-2020 

 
Inhoud 

1. Basisschool de Komeet blijft gewoon open 
2. Zebrapad en gele streep op het Kerkplein 
3. Kinderboekenweek afgerond 
4. Studiedag op vrijdag 30 oktober, leerlingen zijn vrij 
5. Schoolfotograaf: heeft u nog enveloppen thuis? 

 
 

1. Basisschool de Komeet blijft gewoon open 
Het is fijn om te merken dat ouders de quarantaine-
maatregelen naleven. Mede daardoor hebben we geen 
besmettingen in de school. Er zijn geen klassen naar huis 
gestuurd. Leerkrachten houden zich goed aan de 
coronamaatregelen. Zo zorgen we er samen voor dat de 
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school gewoon open blijft. De overheid vraagt ons om 
volwassenen zoveel mogelijk te weren uit de school om 
besmettingsgevaar te voorkomen. De activiteiten en feesten 
in december zullen er anders uit komen te zien. Daarbij is 
ons uitgangspunt: we kijken bij alle activiteiten naar wat er 
wél mogelijk is. 
 

2. Zebrapad en gele streep op het Kerkplein 
In samenwerking met de waarnemend voorzitter van de 
oudervereniging (Pierre Hopman) is het gelukt om een 
zebrapad te realiseren op het Kerkplein. Daarnaast zijn er 
haaientanden aangebracht bij de uitgang van de 
parkeergarage. Aankomende week zullen wij per groep 
oefenen hoe de leerlingen goed gebruik maken van het 
zebrapad bij het oversteken van het Kerkplein. Aan u de 
vraag om ook goed gebruik te maken van het zebrapad. Zoals 
u weet betekent de gele lijn een stop- én parkeerverbod 
voor auto’s. De verkeersborden zullen vast en zeker snel 
geplaatst worden. Brengt u uw kind met de auto? Parkeer 
dan op het Kerkplein in de vakken of in de parkeergarage. 
 

3. Kinderboekenweek afgerond 
Via de nieuwsflits hebben we de Kinderboekenweek kort 
aangekondigd met het thema “En toen…”. Inmiddels is de 
Kinderboekenweek alweer voorbij. Er zijn veel boeken 
gelezen, tekeningen gemaakt en verhalen geschreven. We 
hebben ook filmpjes in de groep gemaakt die via Parro zijn 
gedeeld. Als het goed is hebben de ouders van prijswinnaars 
van griffels en penselen inmiddels ook een foto ontvangen. 
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4. Studiedag op vrijdag 30 oktober, leerlingen zijn vrij  

Aanstaande vrijdag staat er een studiedag gepland voor de 
leerkrachten. De leerlingen zijn dan vrij. De leerkrachten 
gaan onder andere (online) aan de slag met onze 
pedagogische visie, de keuze van een nieuwe rekenmethode 
en het gebruik van Parro. 
 

5. Schoolfotograaf: heeft u nog enveloppen thuis? 
De foto’s zijn geleverd en het overgrote deel van het 
fotogeld of retourfoto’s zijn weer ingeleverd. Heeft u nog 
een envelop thuis? Laat hem dan door uw kind bij de juf of 
meester inleveren.  

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