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Nieuwsflits 7 

  
  

  
 7 december 2020  
  

   
Agenda (zie ook Parro) 
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

8 december Juf Peet start de 
looptocht met 
leerlingen 

Deelnemende 
leerlingen en hun 
mental coaches (dat 
zijn ook leerlingen) 

17 december Kerstontbijt op 
school 

Alle leerlingen 

18 december Onderwijs tot 
12.00 uur, daarna 
kerstvakantie 

Leerlingen  
groep 2 t/m 8 

4 januari  Eerste schooldag in 
2021  

Alle leerlingen 

 
1. Informatie over 2021-2022 als TSO stopt 
2. De groepen 8 hadden vandaag online onderwijsactiviteiten 
3. Kinderlintje voor Tess 
4. Kerstactiviteiten op school 
5. Privacyvoorkeuren in Parro 
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1. Informatie over 2021-2022 als TSO stopt 
Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt er geen TSO meer in de huidige 
vorm georganiseerd door KION op onze school. In goed overleg 
met het team en de medezeggenschapsraad zijn er inmiddels 
scenario’s verkend en concrete scenario’s in beeld gekomen voor 
volgend schooljaar. Begin januari staan deze scenario’s met 
toelichting op onze website www.dekomeetmalden.nl Uiteraard 
ontvangt u bericht als de informatie online staat. 

 
2. De groepen 8 hadden vandaag online onderwijsactiviteiten  
Er zijn nog steeds geen personeelsleden op onze school besmet 
geraakt met het coronavirus. Het onderwijs op onze school kan 
dus gewoon doorgaan. Soms raken leerlingen in de 
basisschoolleeftijd besmet met het coronavirus. Die voorbeelden 
kennen we inmiddels op school, in de groepen 8. Er was in die 
situaties sprake van een volwassen gezinslid met 
coronabesmetting en daarna raakten de kinderen besmet. Bij 
iedere situatie volgen wij de richtlijnen en 
quarantainemaatregelen van het RIVM en de GGD. We passen daar 
het onderwijs vervolgens op aan. Vandaag gold voor beide 
groepen 8 dat zij online onderwijsactiviteiten volgden vanuit 
thuis, begeleid door hun eigen leerkracht: de beste optie voor 
ieders gezondheid. Het is heel positief dat dat goed is verlopen 
én dat de leerkrachten zojuist een negatieve uitslag hebben 
gekregen. Morgen komen de leerkrachten en leerlingen gewoon 
weer naar school. 
 
3. Kinderlintje voor Tess 
Op 18 november kregen we bezoek van burgemeester Bruls uit 
Nijmegen. Tess ontving namelijk een kinderlintje van haar 
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burgemeester! Op 9 september had Tess meegeholpen (met haar 
moeder en meesters en juffen) bij de ontruiming van Smallsteps, 
waar op dat moment een keukenbrandje was. Tess stond op dat 
moment te wachten voor de muziekles op woensdagmiddag en 
hielp fantastisch mee om de kinderen te evacueren naar de 
Komeet. Samen met de burgemeester waren én zijn we natuurlijk 
heel trots op Tess. Gefeliciteerd Tess! 

 
4. Kerstactiviteiten op school  
Na een fijne viering van het Sinterklaasfeest is de school al 
omgetoverd naar een gezellige kerstsfeer.  
Voor de komende twee weken staan er activiteiten gepland.  

- De kinderen maken op school allemaal een kerstbal. Deze 
hangen we in de grote boom op het podium, in onze aula. Zo 
wordt het een boom van ons samen.  

- Juf Peet maakt met enkele leerlingen een digitaal 
kerstverhaal en meester Joris leest voor iedere bouw een 
mooi kerstverhaal voor. 

- Natuurlijk heeft u al kunnen lezen over de actie van juf Peet 
voor het Rode kruis. Er zijn veel aanmeldingen ontvangen. Er 
zijn inmiddels dus ook “mental coaches” van de loopgroepen 
en de donaties komen ook al binnen. Hiervoor alvast onze 
hartelijke dank, namens het goede doel! Dinsdag 8 december 
is de eerste looptocht mét leerlingen. www.3fm.nl/jufpeet  

- Wij gaan voor het Radboud UMC in de groepen mooie 
kerstlichtjes maken. Deze lichtjes komen in het ziekenhuis 
op de kamers te staan van mensen die tijdens de kerstdagen 
in het ziekenhuis verblijven. Zo kunnen we daar samen ook 
een lichtje brengen. Wij werken op school graag aan deze 
warme, liefdevolle actie mee!  
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Op donderdag 17 december hebben alle leerlingen 
een kerstontbijt in de eigen klas. Ieder kind neemt zijn eigen 
kerstontbijt en drinken mee naar school. Dit kan in een doosje, op 
een dienblad of op een bordje. In verband met de huidige 
coronamaatregelen is het niet de bedoeling dat kinderen hun eten 
gaan delen. Aan u het dringende verzoek om géén chocolade of 
snoep toe te voegen aan het ontbijt. Op vrijdag 18 december 
spelen we een gezellige online kerstbingo met alle klassen op de 
hele school. Vanaf 12.00 uur gaan we genieten van de 
kerstvakantie!  
 
5. Privacy-voorkeuren in Parro 
We delen graag informatie, foto’s en video’s via Parro met ouders. 
Wel zo handig, want dan ziet u ook wat er in de school gebeurd. We 
zetten foto’s en video’s met leerlingen niet openbaar op sociale 
media, tenzij u daar als ouder expliciet toestemming voor geeft. In 
Parro kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven. Dat kan onder de 
knop “instellingen” en dan onder de knop “privacy-voorkeuren”. Als 
u die voorkeuren aangeeft, houden wij daar rekening mee. 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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