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Nieuwsflits 18 

  
   

  
            28 juni 2021  
  

   
Agenda  
 

Datum Onderwerp Voor wie? 

5 juli –  
9 juli 

Leesweek 2021 Alle leerlingen 

12 juli Doorschuifuurtje 
9.00 – 10.00 uur 

Alle leerlingen 

12-13 
juli 

Kamp groep 8 Leerlingen groep 8 

14 juli Zomerfeest in de klas Alle leerlingen 

14 juli Afscheid groep 8 Leerlingen groep 8 

16 juli Laatste schooldag Leerlingen zijn om 12.00 
uur vrij van school, na het 
“3-minuten-lied”.  
Zwaait u ook mee? 

 
1. Groepsbezetting leerkrachten in schooljaar 2021-2022 
2. Juf Amanda gaat ons verlaten 
3. Leesweek 2021: 5 t/m 9 juli 
4. Duplo gezocht 
5. Gevonden voorwerpen 
6. Schoolreis groep 1 t/m 7 op maandag 20 september 2021 
7. Oproep: penningmeester gezocht voor de oudervereniging 
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1. Groepsbezetting leerkrachten in schooljaar 2021-2022 
Vandaag werd in de groepen bekend welke juf of meester uw 
kind volgend jaar krijgt. Dat lieten we de leerlingen zien in een 
filmpje. Dat filmpje delen we hierbij ook weer met u: 
https://youtu.be/Lb4V5hb4o1U  
Ouders van leerlingen die naar groep 3 gaan krijgen vandaag 
bericht van de huidige juf in welke groep 3 uw kind komt. 
 

2. Juf Amanda gaat ons verlaten 
Na 13 jaar is het tijd voor iets nieuws. Juf Amanda gaat onze 
school verlaten. Ze maakt een volgende stap in haar 
onderwijscarrière en werkt vanaf volgend schooljaar op een 
andere school. We zijn juf Amanda zeer dankbaar voor de 
bijdrage die ze aan onze school heeft geleverd. Juf Amanda 
heeft nog een persoonlijk stukje tekst voor u geschreven: 
 
Lieve kinderen en ouders, 
Na 13 jaar op deze school te hebben gewerkt, is het tijd om de 
stap te zetten… een nieuwe uitdaging, op een nieuwe plek. Ik 
wil jullie ontzettend bedanken voor 13 fijne jaren. Jaren waarin 
ik de juf ben geworden die ik ben en al die ervaringen neem ik 
mee naar mijn nieuwe plek. Bedankt voor de fijne samenwerking 
en dat ik een stukje bij heb mogen dragen aan de ontwikkeling 
van jullie kinderen. Ik heb het altijd met veel liefde en plezier 
gedaan. 
Ook dit jaar zal ik traditiegetrouw voor de laatste keer het 
schooljaar afsluiten met juf Peet en de welbekende “3 
minuten”. Voor een laatste keer zal ik zwaaien naar de kinderen 
en ik hoop dan ook jullie als ouders nog een laatste keer uit te 
mogen zwaaien. Tot ziens! Juf Amanda 
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3. Leesweek 2021: 5 t/m 9 juli 

De leesweek komt er weer aan! Vlak voor de zomervakantie 
ondernemen we op school verschillende activiteiten waarmee we 
onze leerlingen extra stimuleren om ook in de vakantie te blijven 
lezen. Zo voorkomen we een ‘leesdip’ bij de leerlingen én het is 
ook nog eens heel leuk om lekker boeken te lezen in de vakantie! 
 

4. Duplo gezocht  
Heeft u thuis nog Duplo waar niet meer mee wordt gespeeld? Bij 
de groepen 1-2 willen we onze collectie graag uitbreiden. Heeft 
u Duplo voor school? Stuur dan een bericht naar 
marleenberg@dekomeetmalden.nl  
 

5. Gevonden voorwerpen 
Is uw zoon of dochter nog iets kwijt thuis? Laat uw kind dan deze 
week nog even bij de gevonden voorwerpen op school kijken. Op 
5 juli gaan de spullen weer naar het goede doel. 
 

6. Schoolreis groep 1 t/m 7 op maandag 20 september 2021 
Eindelijk. De schoolreis is gepland op maandag 20 september. 
Zonder tegenbericht gaan we op die dag met de groepen 1 t/m 7 
op schoolreis. In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u 
meer informatie van school en de oudervereniging. 
 

7. Oproep: penningmeester gezocht voor de oudervereniging. 
De oudervereniging heeft nog geen penningmeester gevonden. En 
die is wel hard nodig. Heeft u interesse om de oudervereniging te 
helpen met hun financiën? U bent van harte welkom! Klik hier 
voor meer informatie.  
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Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
Ingezonden berichten en vorige Nieuwsflitsen lezen? Klik dan hier! 
 

- Actie van onze fijne buren van Lime voor het goede doel 
(u kunt ook zonder bon bij Lime bestellen) 

- Petitie voor een fietscrossbaan in Malden 
- Beleefkeuken 
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