Nieuwsflits 13

7 april 2021

Agenda
Datum
8 april

26 april

Onderwerp
Ouderavond Sociale
media 20.00 uur
Onderwijs tot
12.00 uur
Studiedag

27 april

Koningsdag

30 april

Onderwijs tot
12.00 uur

23 april

1.
2.
3.
4.
5.

Voor wie?
Alle ouders in de
gemeente Heumen
Groep 2 t/m 8 zijn om
12.00 uur vrij
Voor leerkrachten.
Leerlingen zijn vrij van
school.
Leerlingen en
leerkrachten zijn vrij van
school.
Groep 2 t/m 8 zijn om
12.00 uur vrij

Fietsexamen groep 7 en groepen 8 voltooid
Planning gesprekken groep 1 t/m 6
Vacature medezeggenschapsraad de Komeet
Boekjes uitgedeeld bij de groepen 1-2
Jubileumfeest en Koningsspelen ook uitgesteld
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1. Fietsexamen groep 7 en groepen 8 voltooid
Tijdens het mooiste fietsweer ooit (tijdens een fietsexamen)
hebben de leerlingen in de groepen 7 en 8 de route door Malden
gefietst. Ze hebben het fantastisch gedaan op die heerlijke,
zonnige dag.
2. Planning gesprekken groep 1 t/m 6
Donderdagavond 8 april kunt u vanaf 20.00 uur via Parro
inschrijven voor de aankomende, online gesprekken met de
leerkrachten.
3. Vacature medezeggenschapsraad de Komeet
De medezeggenschapsraad van basisschool de Komeet is een
betrokken, constructief meedenkende groep ouders en
leerkrachten. Zij komen ongeveer 6 keer per jaar (online) samen
en overleggen met de directie over plannen op schoolniveau. De
MR heeft instemmings- en adviesrecht, zoals onlangs bij het
wijzigen van de schooltijden. Aan het einde van dit schooljaar
komt er één van de drie plekken beschikbaar bij de
oudergeleding. Wilt u als ouder meer weten over de
medezeggenschapsraad en heeft u interesse om uw steentje bij
te dragen aan het onderwijs aan de leerlingen? Stuur dan een email naar mr@dekomeetmalden.nl
op www.dekomeetmalden.nl kunt u meer informatie vinden over
de medezeggenschapsraad onder de knop “actieve ouders”.
4. Boekjes uitgedeeld bij de groepen 1-2
Van onze collega bij het kinderdagverblijf Ilse Tonn kregen we
een fantastisch leuk cadeau voor de leerlingen in de groepen 1-2.
Zij hebben het liedjesboek “Dag Eigenwijsje” mét muziek
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gekregen. Hartelijk dank Ilse, nu kunnen de kinderen thuis extra
veel zingen en dansen! De liedjes zijn ook te beluisteren via
Spotify, Apple music en Deezer
5. Jublieumfeest en Koningsspelen ook uitgesteld
Activiteiten die extra inzet van ouders en het ‘mixen’ van
leerlingen vragen gaan momenteel niet door, simpelweg omdat
ons als school door de overheid is verzocht om dat niet te
organiseren. De eerstvolgende activiteiten die op onze planning
staan waar dit voor geldt zijn dus ook uitgesteld. We hopen
volgend schooljaar op volwaardige Koningsspelen en op een
jubileumfeest van 12,5 jaar basisschool de Komeet.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
Ingezonden stukken en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier!
-

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