
 

 

Basisschool de Komeet 
Broeksingel 88 

6581 HB  Malden 

024 357 31 82 
directie@dekomeetmalden.nl  

www.dekomeetmalden.nl 

 

 

  
Nieuwsflits 11 

  
   

  
            9 maart 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

26 maart Groep 5 en 6 om 
12.00 uur vrij 
Groep 7 en 8 om 
12.15 uur vrij 

Leerlingen zijn eerder vrij 
van school 

31 maart Fietsexamen Leerlingen groepen 7 en 8 
Info via leerkracht 

8 april Ouderavond Sociale 
media 20.00 uur 

Alle ouders in de 
gemeente Heumen 

 
 
1. Vragen voor ouders over 16 december – 5 februari 
2. Verkouden, zoon/dochter even thuis houden 
3. Ouderavond over sociale media “Hoe houden we het leuk”. 
4. Meester Joris even niet op school 
 
 
  

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/527534/8-april-2021-ouderavond-sociale-media.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/527534/8-april-2021-ouderavond-sociale-media.pdf
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1. Vragen voor ouders over 16 december – 5 februari 

Onze deuren zijn gelukkig weer geopend na de tweede 
schoolsluiting. We willen u als ouder vragen om uw ervaringen 
weer met ons te delen. Alvast bedankt voor uw medewerking aan 
het beantwoorden van 17 vragen! Klik op de onderstaande link 
voor uw antwoorden. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2t3HB3F
GoUqy0oBj619xo854im84E39PtFbLtKf6vrtUM0EwNk9KSVBBWEpIO
UMzU1M1V05OUUgwSi4u 
 
 

2. Verkouden? Zoon/dochter even thuis houden 
Bij verschillende gezinnen zijn er thuis besmettingen met het 
coronavirus geconstateerd. Dat is vervelend. We hopen dat de 
klachten meevallen. Tot nu toe zijn de kinderen (onze 
leerlingen) niet in een besmettelijke periode op school geweest. 
Dat is fijn, want dan hoeven er geen hele groepen in 
quarantaine. Hoe onhandig het soms ook kan zijn bij verkoudheid 
van kinderen (die ervaring hebben we zelf inmiddels ook), we 
waarderen het enorm dat u ook het zekere voor het onzekere 
neemt bij verkoudheid. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 

3. Ouderavond over sociale media “Hoe houden we het leuk” 
Het preventienetwerk Jeugd van de gemeente Heumen 
organiseert een online ouderavond over sociale media. Klik hier 
voor meer informatie over de ouderavond op 8 april. 
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4. Meester Joris even niet op school 
Vanwege een operatie en opname van mijn jongste dochter ben 
ik de aankomende dagen niet op school, maar in het ziekenhuis. 
De taken op school worden waargenomen. Graag tot snel. 
 

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

- Tennisinstuif 14 maart 2021,  
- Beleefkeuken,  
- GGD: Ieder kind zijn eigen ontwikkeling,  
- Jongerenwerk Online programma,  
- Ouderavond Sociale media 8 april 2021. 
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