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Nieuwsflits 8 

  
  

  
 18 december 2020  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

4 januari Onderwijs op afstand Iedereen 

 
 
 

1. Een bijzonder einde van dit kalenderjaar 
2. De actie en opbrengst van juf Peet van de Komeet  
3. Een kerstwens van de Komeet 
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1. Een bijzonder einde van dit kalenderjaar 
Maandag bleek er een reden te zijn om de basisscholen te sluiten. 
U heeft inmiddels via Parro de aanpak van het ‘onderwijs op 
afstand’ van de groep(en) van uw kind(eren) ontvangen. We hopen 
nu dat de coronamaatregelen het gewenste effect hebben op  het 
aantal besmettingen, zodat we allemaal weer naar school mogen 
op maandag 18 januari.  
 
Er is vanaf 4 januari meer dan voldoende schoolwerk beschikbaar 
voor de leerlingen. Leerlingen en gezinnen die de mogelijkheid 
hebben om hun kinderen aan het (school)werk te zetten kunnen 
aan de slag. Tegelijkertijd weten we dat het niet op alle plekken 
zal lukken, om verschillende redenen. Als het niet lukt, is dat niet 
erg, laat het gerust weten aan de juf of meester van uw kind. 

 
2. De actie en de opbrengst van juf Peet van de Komeet 

Juf Peet heeft mét leerlingen 
flink wat kilometers gelopen 
voor het goede doel. Het 
laatste stuk liep ze alleen. Alle 
lopers hebben fantastisch 
gelopen en ‘mental coaches’ 
hebben voor mentale 
ondersteuning gezorgd.  
 

De opbrengst voor het Rode 
Kruis is fantastisch. Hartelijk 
dank voor uw donaties! 
 
Meer lezen? 
www.3fm.nl/jufpeet  

 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
http://www.3fm.nl/jufpeet


 

 

Basisschool de Komeet 
Broeksingel 88 

6581 HB  Malden 

024 357 31 82 
directie@dekomeetmalden.nl  

www.dekomeetmalden.nl 

 

 
3. Een kerstwens van basisschool de Komeet 
We vonden het een beetje een gek einde van het kalenderjaar, zo 
nét voor de kerstvakantie. Een hele fijne kerstvakantie gewenst en 
hopelijk tot snel! 
https://youtu.be/noVb_ruIhZM  
 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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