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Nieuwsflits 4 

     
           vrijdag 22 oktober 
  

    
Agenda 
 

vrijdag 22 
oktober 

Onderwijs tot 12.00 
uur, daarna 
herfstvakantie 

Alle leerlingen 

woensdag 10 
november 

Studiedag 
leerkrachten 

Alle leerlingen 
zijn vrij van 
school 

maandag 15 
november  

Algemene 
ledenvergadering 
oudervereniging 

Alle ouders, zie 
uitnodiging 

maandag 22 
november 

Medezeggenschapsraad 
(online) 

Geïnteresseerde 
ouders zijn 
welkom als 
toehoorder, zie 
Parro 

 
Inhoud 
 

1. Het al bijna herfstvakantie 
2. Lezers klaar? Lezen maar! 
3. Gezocht: leerkrachten 
4. Algemene ledenvergadering oudervereniging 
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1. Het is al bijna herfstvakantie 
Het is al écht herfst. Op school zijn we blij dat we écht onderwijs 
op school geven. Wat een genot, de tijd vliegt voorbij. Tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er ouders op school komen voorlezen of 
hebben ze in de klas verteld over hun beroep. Wat een fijne 
betrokkenheid! Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderwijs 
op school.  
 
2. Lezers klaar? Lezen maar! 
Dit jaar investeren we flink in het bevorderen van leesplezier op 
school. Onze boekenkasten zijn al aangevuld met prachtige, nieuwe 
leesboeken voor de leerlingen, mede dankzij de Readshop in 
Malden. Thuis kunt u leesplezier ook bevorderen. Wilt u daar meer 
over weten? Wij hebben goede ervaring met een webinar van 
Hanneke Cents voor ouders van schoolgaande kinderen.  
 
3. Gezocht: Leerkrachten  
Onze school en stichting zoekt nieuwe leerkrachten die kunnen 
invallen bij uitval van een leerkracht. Kent u of bent u een 
enthousiaste leerkracht voor onze school of stichting? Kijk dan eens 
naar deze interessante vacature. Het delen van de vacature wordt 
gewaardeerd! 
 
4. Algemene ledenvergadering oudervereniging: 15 november 
Onze oudervereniging heeft haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gepland op 15 november om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom. Bij deze nieuwsflits ontvangt u de uitnodiging. 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://hannekecents.nl/webinar/
https://hannekecents.nl/webinar/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/535110/Vacature-vervangingspool-2021-10-22.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/535111/Uitnodiging-ALV-Oudervereniging-15-11-2021.pdf
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Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 
Jeugdprogramma Herfstvakantie 2021  
Discoparty kids Dwarsliggers 2021 
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https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/433227/Nieuwsflits
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/535088/herfstprogramma-jeugd-2021.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/535090/Discoparty-kids-Dwarsliggers-5-november-2021.jpg

