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Nieuwsflits 2 

     
donderdag 2 september 
  

    
Agenda 
 

Vanaf 13 september startgesprekken Informatie volgt 

maandag 20 september Schoolreis Alle leerlingen 

woensdag 22 september Schoolfotograaf Alle leerlingen 
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1. Tevreden en veilig: leerlingen op basisschool de Komeet 
2. Nieuwe methode: Kwink 
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4. Schoolfotograaf op woensdag 22 september 
5. Parro gebruiken voor afmelden 
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1. Tevreden en veilig: leerlingen op basisschool de Komeet 
In juni 2021 hebben 117 leerlingen in groep 6,7 en 8 individueel 
vragen van www.scholenopdekaart.nl beantwoord. Op basis van de 
antwoorden ontvingen wij als school een rapport. Dat rapport wordt 
tegelijkertijd gedeeld met de onderwijsinspectie. De conclusie van 
het rapport: leerlingen voelen zich sociaal veilig en tevreden op 
onze school. Het rapportcijfer dat we van onze leerlingen ontvingen 
was een 8,5. Wilt u er meer over lezen? Kijk dan op Tevredenheid - 
Basisschool de Komeet (Malden) | Scholen op de kaart 
 
 
2. Nieuwe methode: Kwink 
Voor het sociaal emotioneel leren op school én voor een sociaal 
veilige omgeving, werken we vanaf dit schooljaar met Kwink, een 
lesmethode sociaal-emotioneel leren. Deze methode hebben we 
vorig schooljaar gekozen als meest geschikte voor onze school. 
 
Op https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/ leest 
u alles over Kwink en sociaal-emotioneel leren: het belang ervan 
voor ontwikkeling van uw kind, hoe een Kwink-les op de school van 
uw kind eruitziet, hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan het 
aanleren van cruciale vaardigheden en nog véél meer. 
 
Kwink heeft speciaal voor ouders en kinderen thuis de 
koelkastposter ontwikkeld. De koelkastposter komt vier keer per 
jaar uit en is vanaf de start van nieuwe lessen beschikbaar op 
kwinkopschool.nl. Vandaag geven we per gezin een koelkastposter 
mee naar huis. 
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Op de koelkastposter staat rondom de woorden ‘Kwink 
Koelkastposter’ in spreekwolkjes het thema van elke les kort 
samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over 
heeft gehad en kunt u daar over in gesprek gaan met uw kind(eren). 
 
U ziet ook afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met 
daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die ‘emoticons’ 
bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw 
emoties te praten. 
 
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe 
wordt er thuis gedacht over die stellingen? 
 
En omdat sociaal-emotioneel leren meer is dan alleen praten, staan 
er ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij 
de thema’s van de lessen. Wij hopen dat de koelkastposter 
bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis. 
 
Heeft uw vragen? Stel ze gerust. We denken graag met u mee! 
 
 
3. Schoolreis op maandag 20 september 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u de brief die vandaag ook op papier 
mee naar huis komt. Er is een brief voor de groepen 1-2 en een brief 
voor de groepen 3 t/m 8. In die brief staat de informatie over de 
schoolreis, de vrijwillige bijdrage en hoe u zich kunt opgeven om 
mee te gaan.  
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4. Schoolfotograaf op woensdag 22 september 
Hij komt weer, de schoolfotograaf! Op woensdag 22 september gaan 
de groepen, individuele kinderen en broertjes-zusjes op school met 
elkaar op de foto. U ontvangt na het maken van de schoolfoto’s de 
informatie van de schoolfotograaf hoe u online de foto’s kunt 
bestellen.  
 
 
5. Parro gebruiken voor afmelden  
Misschien heeft u het al gezien in de Parro-app. Vanaf dit schooljaar 
kunt u via Parro aangeven als uw kind niet naar school kan komen. 
Is uw zoon/dochter plotseling ziek, moet hij/zij naar de dokter, 
tandarts of specialist of is er een andere belangrijke reden dat uw 
zoon/dochter een dag(deel) niet naar school kan komen? Meld het 
dan via Parro. De leerkracht van uw kind kan dat dan ook zien. Voor 
het aanvragen van verlof van school blijft u het formulier op onze 
website gebruiken.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
 
 
 
Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 
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