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Nieuwsflits 6 

  
  

  
 16 november 2020  
  

    
Agenda (zie ook Parro) 
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

16 november Eerste pietenvlog Alle kinderen kijken 

16 november Lootjes trekken  Groep 5 t/m 8, 
kinderen ontvangen 
een brief 

19 november Tweede pietenvlog Alle kinderen kijken 

23 november Derde pietenvlog Alle kinderen kijken 

24 november Schoen zetten Alle kinderen 

26 november Vierde pietenvlog Alle kinderen kijken 

3 december Sinterklaasfeest op 
school 

Cadeautjes in de 
onderbouw, surprises 
in de bovenbouw 

4 december Studiedag Kinderen zijn vrij van 
school 

 
 

1. Activiteiten Sint 2020 
Eindelijk! Sinterklaas is in het land. Hij werkt dit jaar veel 
‘thuis’ in het Pietenhuis. Op school zijn er activiteiten 
rondom het Sinterklaasfeest. We hebben dit jaar op school 
echte vlogpieten met (educatieve) opdrachten voor de 
kinderen. 
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Vandaag hebben de kinderen op school de eerste pietenvlog 
gezien. In de agenda hierboven ziet u op welke dagen de 
volgende vlogs in de klas worden getoond. U ontvangt de 
vlogs ook via Parro, zodat u thuis weet welke opdrachten de 
kinderen op school krijgen. 
 
Vandaag hebben de groepen in de bovenbouw lootjes 
getrokken, zodat ze weten voor wie ze een surprise gaan 
maken. 
 
Op dinsdag 24 november zetten de kinderen hun schoen op 
school. Niet vergeten dus om dan een extra schoen mee te 
nemen naar school, hinkelend op één schoen naar huis is 
natuurlijk ook een optie. 3 december is het Sinterklaasfeest. 

 
2. TSO KION Broodnodig stopt per 30 augustus 2021 

Vanaf volgend schooljaar (2021-2022) organiseert KION geen 
tussenschoolse opvang (TSO) meer op basisschool de Komeet. 
In de vorige nieuwsflits bent u daarover geïnformeerd. Dit 
schooljaar gaat de TSO gewoon door. Daarom zijn we nog 
steeds op zoek naar nieuwe TSO-krachten. Er zijn inmiddels 
zo’n 180 leerlingen die overblijven op maandag, dinsdag en 
donderdag. Op vrijdag zijn het er 40. Wilt en kunt u ons 
(tijdelijk) meehelpen bij het overblijven? Uw hulp is van 
harte welkom. Stuur dan even een bericht aan de 
overblijfcoördinator George Tummers: tsokomeet@kion.nl 
 
 

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

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://youtu.be/wQA5KMP7U78
mailto:tsokomeet@kion.nl

