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Nieuwsflits 9 

  
  

  
 11 februari 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

12 februari Start voorjaarsvakantie  Groep 2 t/m 6: 12.00uur 
Groep 7 & 8 12.15 uur 

5 maart Studiedag Leerkrachten, leerlingen 
zijn vrij van school. 

 
 

1. We zijn weer begonnen! 
2. Ouderraadpleging afgerond, toelichting in volgende 

nieuwsflits 
3. (geen) Carnaval op de Komeet 
4. Nieuwe rekenmethode: Pluspunt 
5. Inschrijven broertjes en zusjes, buurjongens en 

buurmeisjes 
6. Dank voor uw medewerking 
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1. We zijn weer begonnen! 

Hè hè, eindelijk zijn we weer begonnen op school. We hebben 
deze week al heel veel blije gezichten op school en op het 
Kerkplein gezien. Vrolijke kinderstemmen in de gang, op het 
plein en volle kapstokken. Het is heel fijn dat de kinderen weer 
op school zijn. 

 
2. Ouderraadpleging afgerond, toelichting in volgende nieuwsflits 

Volgend schooljaar stopt de aanbieder van tussenschoolse opvang 
(TSO) op basisschool de Komeet. De medezeggenschapsraad (MR) 
heeft een ouderraadpleging uitgevoerd van 11 t/m 22 januari. 
Alle ouders konden reageren richting de MR. Gisteravond heeft 
de MR tijdens de vergadering bepaald dat we in de week van 22 
februari een gezamenlijk schrijven sturen naar alle ouder(s)/ 
verzorger(s) via Parro. 
 

3. (geen) Carnaval op de Komeet 
Gezien de huidige richtlijnen en regels voor school is er vrijdag 
geen viering van carnaval op school. In de klas wordt wel 
geknutseld. Hierbij het verzoek aan ouders om kinderen niet 
verkleed naar school te laten komen. We willen namelijk niet de 
indruk geven dat er carnaval gevierd wordt, we gaan ook niet 
hossen en er is geen polonaise. Er zijn geen activiteiten buiten 
de eigen groep. Het is even niet anders en vertrouwen op uw 
begrip en medewerking. Volgend schooljaar is er een nieuwe 
kans op carnaval. 
 

4. Nieuwe rekenmethode: Pluspunt  
De rekenopbrengsten van basisschool de Komeet zijn al jaren 
bovengemiddeld. Om deze lijn vast te houden hebben we 
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gekozen voor een nieuwe rekenmethode: Pluspunt. Onze 
bestaande rekenmethode en boeken zijn aan het einde van hun 
levensduur. De nieuwe rekenmethode van Pluspunt past het 
beste bij onze werkwijze en ambities. Van groep 3 t/m 6 is er 
een zorgvuldig invoeringstraject. De huidige groepen 7 en 8 
hanteren de bestaande methode met eventueel nieuwe 
elementen uit Pluspunt. 
 

5. Inschrijven jongere broertjes en zusjes, buurjongens en 
buurmeisjes 
Heeft u thuis nog kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden 
en nog niet ingeschreven zijn op de basisschool? De verzoeken tot 
inschrijving zijn nu van harte welkom, liefst vóór 15 april. 
Buurjongens en buurmeisjes zijn ook van harte welkom. 
Individuele rondleidingen aan ouders die de school nog niet 
kennen worden ‘coronaproof’ georganiseerd.  
 

6. Dank voor uw medewerking 
Fijn dat u Parro goed leest en de berichtgeving goed in de gaten 
houdt. We realiseren ons dat de huidige, unieke omstandigheden 
ook weer wat vragen van het aanpassingsvermogen van ouders. 
Samen zorgen we voor continuïteit van het onderwijs aan uw 
kinderen. Bedankt voor uw medewerking, flexibiliteit en de kilo’s 
chocolade voor de teamleden! 

 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden stukken en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
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