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Voor wie?
Leerlingen groepen 7 en 8
Informatie via de
leerkracht
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Alle ouders in de
gemeente Heumen

Paasviering op 1 april
Uitslagen toetsen mee naar huis en kind-oudergesprekken
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1. Paasviering op 1 april
Op donderdag 1 april besteden we in alle groepen aandacht aan
Pasen.
Alle leerlingen mogen daarvoor hun eigen, gezonde paasontbijt
meenemen naar school. Leerlingen en leerkrachten beginnen
deze schooldag met een gezellig ontbijt, samen in de eigen klas.
Kinderen mogen voor zichzelf brood, broodbeleg, iets te drinken
en fruit meenemen. Denkt u er aan dat de kinderen voor deze
dag ook gewoon hun fruit, drinken en lunch meenemen?
Vrijdag 2 april is vervolgens een gewone schooldag.
2. Uitslagen toetsen mee naar huis en kind-oudergesprekken
We zitten momenteel vanaf groep 3 volop in een toetsperiode die
gezien de eerdere schoolsluiting wat later in het jaar is dan
normaal. Op maandag 12 april krijgen de leerlingen in de
groepen 3 t/m 7 de resultaten mee naar huis.
Binnenkort ontvangen ouders van leerlingen in groep 1 t/m 7 van
de leerkrachten een uitnodiging voor de gesprekken die online
gevoerd worden.
In de groepen 1-2 wordt het gesprek gevoerd wordt tussen ouders
en leerkrachten.
In de groepen 3 t/m 6 zijn de gesprekken tussen kind-ouderleerkracht. De kind-oudergesprekken zullen gaan over de
toetsresultaten en alle overige relevante zaken.
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In groep 7 zijn de gesprekken tussen kind-ouder-leerkracht
gericht op het voorlopig schooladvies.
3. Nog meer leesplezier op basisschool de Komeet
Om het leesplezier op school te bevorderen hebben we weer veel
leesboeken voor onze leerlingen aangeschaft. Om alvast in de
stemming te komen: Geheim agent oma krijgt concurrentie van
geheim agent opa, in de magische apotheek hangt een geheim in
de lucht. Ook leesboeken over Tik-tok-challenges, stripboeken en
moppenboeken in groep 3 op leesniveau maken nu deel uit van
onze collectie.
4. Terugkoppeling van ouders n.a.v. vragenlijst
In de vorige nieuwsflits vroegen we u om te reageren op een
vragenlijst over het onderwijs op afstand tijdens de
schoolsluiting.
We hadden al geconstateerd dat er thuis ‘goed gejuft en
meesterlijk gewerkt’ is. Op basis van de ontvangen antwoorden is
het ook fijn om te lezen dat u de inzet van de leerkrachten zeer
gewaardeerd heeft. Een grote meerderheid van uw reacties is
positief over de vorm die het thuisonderwijs gekregen heeft
tijdens de tweede schoolsluiting. De geboden structuur met
(dagelijks) online activiteiten is ook vaak als positief genoemd.
Dat de leerkrachten makkelijk en snel te bereiken waren,
noemen ouders ook vaak in de reactie.
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Zo hebben we samen veel voor elkaar gekregen. Bedankt voor uw
reactie.
5. Controle op luizen
Tot vorig jaar kwamen enthousiaste ouders van leerlingen na een
vakantie op school meehelpen bij het luizenkammen. Deze
activiteit met veel volwassenen is nog steeds niet mogelijk op
school. Daarom is ons vriendelijke verzoek om thuis met enige
regelmaat te kijken of er sprake is van luizen of neten in het
haar van uw kind, dat scheelt uiteindelijk veel gekriebel thuis én
op school. Op onze website staat hoe u dit kunt doen. Basisschool
De Komeet - Hoofdluis behandelen (dekomeetmalden.nl)
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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