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Nieuwsflits 15 

  
   

  
            29 april 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

30 april Onderwijs tot 
12.00/12.15  uur, 
dan vakantie tot 17 
mei 

Groep 2 t/m 6 zijn om 
12.00 uur vrij,  
Groep 7 en 8 zijn om 
12.15 uur vrij. 

 
 
1. Geen Tussenschoolse Opvang (TSO) meer tot de zomervakantie 
2. Gezond 10-uurtje en een gezonde lunch 
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1. Geen Tussenschoolse Opvang (TSO) meer tot de zomervakantie 

Basisschool de Komeet zal geen TSO meer bieden tot de 
zomervakantie. Dit is besloten na zorgvuldig overleg met KION en 
onze medezeggenschapsraad. Waarschijnlijk rekende u er ook 
niet meer op. Voor onze school geldt dat wij TSO niet kunnen 
combineren met de huidige maatregelen voor basisscholen. Met 
deze aankondiging maken we voor iedereen duidelijk dat we tot 
de zomervakantie het huidige rooster gebruiken. 
 
Maakte uw kind tot 15 december 2020 gebruik van TSO? De 
betaling aan KION Broodnodig voor TSO was al gestopt. U 
ontvangt nog bericht van KION Broodnodig over het beëindigen 
van uw TSO-overeenkomst.  
 

2. Gezond 10-uurtje en een gezonde lunch 
Onder begeleiding van de leerkracht eten en drinken op school 
waren we al gewend bij het 10-uurtje. Bij de lunch begint dit ook 
al goed al te wennen. Op een paar plekken valt het nu op dat er 
als tussendoortje of bij de lunch meer snoepgoed mee naar 
school komt. Dat lijkt ons geen gezonde ontwikkeling. We willen 
u vriendelijk vragen om het 10-uurtje én de lunch zo gezond 
mogelijk voor te bereiden, het liefst met drinkbekers in plaats 
van pakjes drinken om de afvalberg te beperken. Als suggestie 
sturen we u wat ideeën bij dit bericht. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-
13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx  
 

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

- Activiteiten meivakantie 2021 gemeente Heumen 
- GMR-lid gezocht 
- Petitie voor een fietscrossbaan in Malden 
- Beleefkeuken,  
- GGD: Ieder kind zijn eigen ontwikkeling,  

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/433227/Nieuwsflits
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/529244/Meivakantie-activiteiten-gemeente-Heumen.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/529245/GMT-lid-gezocht-SPO-Condor-29-04-2021.pdf
https://fietscrossbaan.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/526881/Beleefkeuken.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/526882/Ieder-kind-zijn-eigen-ontwikkeling.pdf

