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Nieuwsflits 5 

  
  

  
 5 november 2020  
  

    
Agenda (zie ook Parro) 
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

10 november Online: 
Algemene 
ledenvergadering 
oudervereniging + 
“Sociale Media, hoe 
houden we het 
leuk.” 

Ouders, aanmelden via 
ov@dekomeetmalden.nl 
 

 
Inhoud 

1. TSO KION Broodnodig stopt per 30 augustus 2021 
2. ALV Oudervereniging + Sociale media: 10 november online 
3. Bereikbaarheid school 
4. Zebrapad en gele streep op het Kerkplein 
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1. TSO KION Broodnodig stopt per 30 augustus 2021 

Vanaf volgend schooljaar (2021-2022) organiseert KION geen 
tussenschoolse opvang (TSO) meer op basisschool de Komeet.  
Ondanks het actief, doorlopend werven van medewerkers is 
er een structureel personeelstekort voor de TSO. Daarbij 
zien we een groeiend aantal kinderen bij de TSO. Voor de 
langere termijn ziet KION onvoldoende mogelijkheden om de 
TSO in de huidige vorm te blijven bieden. De huidige vorm 
stopt dus per volgend schooljaar. 
 
De school en de Medezeggenschapsraad (MR), met daarin de 
wettelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten, 
zijn onlangs over het besluit van KION geïnformeerd. Team 
en MR zijn nu aan het oriënteren op verschillende scenario’s 
over de inrichting van onderwijs en pauze voor leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Op 2 december gaat de MR weer in overleg over de 
vervolgstappen, na die vergadering zullen we een 
stappenplan met ouders communiceren. Als deadline 
hanteert de medezeggenschapsraad 31 maart 2021. Wilt u 
voor 2 december al contact met de MR? Wilt u toehoorder 
zijn bij de (online) vergadering? Stuur dan een bericht naar 
de secretaris van de MR: 
patrice.hopmans@dekomeetmalden.nl  
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2. Oudervereniging 

ALV op 10 
november online  
Aanstaande 
dinsdagavond, 10 
november, 
organiseert de 
oudervereniging 
online een (korte) 
Algemene 
Ledenvergadering én 
is er een 
interessante spreker 
voor het onderwerp 
“Sociale media, hoe 
houden we het 
leuk?” U kunt dus 
online deelnemen 
aan die 
bijeenkomst. Wilt u 
dat? Stuur dan even 
uw aanmelding naar 
het e-mailadres 
ov@dekomeetmalden.nl  
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3. Bereikbaarheid school  

De school is telefonisch vaak, maar niet altijd bereikbaar. 
Bijvoorbeeld op de dagen dat de conciërge werkzaam is op 
de andere school. Als u op dat moment naar school belt 
hoort u onze voicemail. We gaan er van uit dat u daar begrip 
voor heeft. Via Parro kunt u berichten naar de juf of meester 
sturen. Houd er rekening mee dat onze leerkrachten onder 
schooltijd bezig zijn met lesgeven. 
 

4. Zebrapad en gele streep op het Kerkplein 
Naast het oefenen met de klas bij het zebrapad willen we 
ouders mee laten helpen bij het oversteken. Een verzoek tot 
medewerking is ingediend bij de gemeente (dat moet 
namelijk) en de hesjes zijn al besteld. Wilt u meehelpen met 
het leren veilig oversteken? Stuur dan een bericht naar 
ov@dekomeetmalden.nl  

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