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Nieuwsflits 6 

     
                 16 maart 2022 
  

    
Agenda 
 

Datum Onderwerp Betreft 

25 maart Cito-resultaten mee naar 
huis 

Groep 3 t/m 7 

Vanaf 28 maart Gesprekken met de 
leerkracht 

Groep 1 t/m 7 

30 maart Open ochtend voor 
oriënterende ouders 

Ouders van 
leerlingen die 4 
worden 

6 april Studiedag voor 
leerkrachten: leerlingen 
zijn vrij van school 

Groep 1 t/m 8 

13 april In gesprek met je puber: 
voorstelling 
Uitnodiging 
Flyer 

Geïnteresseerde 
ouders van 
leerlingen in 
groep 7 en 8 

 
Inhoud 
 

1. Wat was het uitdagend  
2. Oorlog 
3. Informatie over uw kind: gegevens van school en 

gesprekken 
4. Open ochtend voor oriënterende ouders: woensdag 30 

maart  

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/538281/Uitnodiging-In-Gesprek-met-je-puber---Maldensteijn.pdf
https://www.dekomeetmalden.nl/bestanden/538280/Flyer-Theater-In-gesprek-met-je-puber---Maldensteijn.pdf
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1. Wat was het uitdagend 
De afgelopen maanden waren (ook) zeer uitdagend voor ons 
onderwijs en de schoolorganisatie. We hebben alles op alles gezet 
om de rust en regelmaat voor het onderwijs op school te 
continueren. Door volle inzet en flexibiliteit van onze 
personeelsleden kon er veel in de bijzondere omstandigheden. Een 
aantal personeelsleden is flink ziek geweest van het coronavirus, 
anderen hadden er minder last van, sommigen raakten niet besmet.  
 
De combinatie met een landelijk leerkrachtentekort maakte het er 
niet makkelijker op, maar de school is toch open gebleven. Van 
enkele groepen moesten we soms ouders vragen om hun kind thuis 
te houden. We hebben ouders van die groepen via Parro 
geïnformeerd bij plotselinge uitval van (nog meer) leerkrachten 
en/of het hervatten van lessen op school. We hopen dat u begrip 
heeft gehad voor die bijzondere omstandigheden. 
 
Gelukkig daalt het aantal afwezige leerkrachten door het 
coronavirus nu weer en zien we ook weer vollere klassen met 
leerlingen op school.  
 
 
2. Oorlog 
Er is veel nieuws over oorlog. Dat merken kinderen ook. Passend bij 
de leeftijdscategorie in een groep voeren we op school kortere of 
langere gesprekken over de oorlog. Daarbij merken we dat het in 
sommige groepen meer en in andere groepen minder leeft onder de 
leerlingen. Onze personele bezetting is niet op voldoende sterkte 
om acties op schoolniveau te organiseren. We geven graag 
bekendheid aan de initiatieven waar ouders bij betrokken zijn, laat 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
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het ons dan even weten. Inzamelingsacties die spontaan op 
groepsniveau ontstaan bespreken we in de klas. 
 
 
3. Informatie over uw kind: gegevens van school en gesprekken 
De afgelopen periode zijn er toetsen afgenomen voor het 
leerlingvolgsysteem. Door de afwezigheid van heel wat leerlingen 
heeft de toetsafname wat langer geduurd. Deze week worden in 
enkele groepen nog toetsen afgenomen en geanalyseerd. Op 25 
maart geven we bij de groepen 3 t/m 7 Cito-resultaten mee naar 
huis. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor een 
gesprek. In de onderbouw leggen we bij deze ronde gesprekken nu 
even de nadruk op het delen en bespreken van resultaten met 
ouders, in de bovenbouw betrekken we leerlingen ook bij de 
gesprekken.  
 
 
4. Open ochtend voor oriënterende ouders: woensdag 30 maart 
Ouders van leerlingen die 4 jaar worden mogen een basisschool 
kiezen voor hun zoon/dochter. Zij kunnen op woensdag 30 maart 
tussen 09.00 – 12.00 uur basisschool de Komeet bezoeken. Kent u 
nog buren, vrienden, familie die nog een basisschool mogen kiezen 
voor hun zoon/dochter, ze zijn van harte welkom op woensdag 30 
maart. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
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Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 
 
 
 
Ingezonden bericht: Kruisweg in de Heemtuin 
 
In de week voor Pasen is er iets heel bijzonders te zien in de Heemtuin in 
Malden! 
In vijftien nieuwe schilderijen opgesteld langs een route van zo’n 800 meter 
wordt de weg uitgebeeld die Jezus ging naar het kruis. Dit verhaal verbeeldt 
het lijden aan de wereld, aan geweld en onverschilligheid, en sterven voor 
nieuw leven. Of je nu christen bent of niet, kan dit verhaal je raken en is 
het cultureel belangrijk. Neem eens de tijd om de beelden in je op te nemen 
en je gedachten daarover te laten gaan! 
Op zondag 10 april, Palmpasen, om 12 uur wordt de kruisweg geopend door 
de burgemeester. Muziek en kinderen met palmpaasstokken zullen de 
opening opluisteren. De kruisweg blijft staan tot tweede Paasdag, maandag 
18 april. 
Op de website www.pknheumen.nl zal er ook een puzzeltocht voor kinderen 
langs de schilderijen beschikbaar zijn. We hopen dat jullie meedoen! 
Dit project gaat uit van de Protestantse gemeente Heumen, de Rooms-
katholieke deelparochie Malden, de Overasseltse kunstenares Machteld 
Meij, de Heemtuin Malden en de dichtersgroep Vers uit Heumen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermen Kroesbergen 
(predikant@pknheumen.nl, 06-22989516) 
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