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Nieuwsflits 16 

  
   

  
            19 mei 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

24 mei Tweede Pinksterdag Iedereen vrij van school 

25 mei Informatieavond 
Struin 20.00 uur 

Geïnteresseerde ouders: 
info@struin.nl  

4 juni Onderwijs tot 12.00 / 
12.15 uur 

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

10 juni Informatieavond 
Struin 20.00 uur 

Geïnteresseerde ouders: 
info@struin.nl  

18 juni Studiedag Voor leerkrachten, 
leerlingen zijn vrij van 
school. 

 
 
1. Struin BSO start op de Komeet: informatieavonden 
2. Nog steeds geen klassen in quarantaine op de Komeet 
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1. Struin start op de Komeet: informatieavonden 
Er komt een extra aanbieder van kinderopvang en buitenschoolse 
opvang in Malden, Molenhoek en Mook: Struin. Struin bestaat 
sinds 2007 en komt nu ook onze kant op. Kenmerkend voor Struin 
is dat zij opvang in de natuur organiseren. Wij vinden het een 
mooie aanvulling op het bestaande aanbod van opvang in Malden. 
Bij genoeg aanmeldingen start Struin na de zomervakantie vanuit 
de Komeet. Voor geïnteresseerde ouders zijn er binnenkort twee 
digitale informatieavonden:  
- Dinsdag 25 mei om 20.00 uur 
- Donderdag 10 juni om 20.00 uur 
Heeft u belangstelling? Meld u dan aan via info@struin.nl  
Daar kunt u ook al uw vragen stellen. Geef bij aanmelding voor 
een informatieavond de gewenste datum aan. Dan ontvangt u 
een persoonlijke link voor de informatieavond naar keuze.  
 

2. Nog steeds geen klassen in quarantaine op de Komeet  
Gelukkig hebben we sinds de heropening in februari geen 
groepen in quarantaine gehad. Daar hebt u als ouder een 
belangrijke rol in gespeeld. Daar waar kinderen of ouders besmet 
bleken, is het gezin op tijd thuis gebleven. Zo gaan de lessen op 
school gewoon door. Onze leerkrachten (met hun eigen 
gezinsleden) moeten soms ook in quarantaine. Het lukt bijna 
altijd om vervanging te organiseren, met veel inzet van ons 
team. De maatregelen op school (en een onsje geluk) werken 
prima om het onderwijs op de Komeet door te laten gaan. 
Twijfelt u over de gezondheid van uw kind? Uw kind thuis houden 
bij twijfel is soms onhandig, dat begrijpen we helemaal. Toch 
blijkt dat beter te werken dan onnodig risico nemen. Dat weten 
we inmiddels uit alle voorbeelden die we kennen. We zijn u zeer 
dankbaar voor uw medewerking.  
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Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
Ingezonden berichten en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
 

- 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/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

