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Nieuwsflits 7 

     
                 13 april 2022 
  

    
Agenda 
 

Datum Onderwerp Betreft 

13 april In gesprek met je puber: 
voorstelling 
Uitnodiging 
Flyer 

Geïnteresseerde 
ouders van 
leerlingen in 
groep 7 en 8 

15 april Paasontbijt in de klas Groep 1 t/m 8 

18 april Tweede paasdag: 
leerlingen zijn vrij 

Groep 1 t/m 8 

22 april Koningsspelen (zie 
bijgevoegde brief) 
 

Groep 1 t/m 8 
08.30- 12.00 
uur, dan 
meivakantie 

 
Inhoud 
 

1. Minder maatregelen, inhaalslag griep ook achter de rug 
2. Paasontbijt in de klas 
3. Resultaten van de school op basisvakken 
4. Vragen voor ouders 
5. Sjors Sportief   

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. Minder maatregelen, inhaalslag griep ook achter de rug 
We zijn blij dat er ook op school minder maatregelen rondom het 
coronavirus zijn. Gelukkig kunt u als ouder op uitnodiging en op 
afspraak weer in de school komen. De ouderwetse griep maakte de 
afgelopen weken een inhaalslag op school. Dat zorgde weer even 
voor veel zieke leerlingen en leerkrachten. Bij twee groepen 
moesten we aan ouders vragen om hun kind thuis te houden, omdat 
er geen leerkracht voor onderwijs beschikbaar was. Gelukkig heeft u 
begrip voor die situaties en lijkt dat nu ook weer achter de rug. 
 
2. Paasontbijt in de klas 
Op vrijdag 15 april vieren wij Pasen in de klas. We starten de dag 
met een gezellig paasontbijt. Elke leerling brengt zijn of haar eigen 
ontbijt mee. Op school krijgen de kinderen paaseitjes, dus wij 
verzoeken u om geen snoep/chocolade mee te geven. Het ontbijt 
mag natuurlijk een feestelijk ontbijt zijn met bijvoorbeeld een 
gekleurd gekookt eitje en gezellige paasdecoraties. 
De schooldag begint gewoon om 08.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 
Dat betekent dat er ook fruit en lunch meegenomen moet worden. 
In de klas wordt het paasverhaal voorgelezen of gepresenteerd en er 
wordt geknutseld. We maken er samen een fijne dag van. 
Maandag 18 april, tweede paasdag, is de school gesloten en zijn alle 
kinderen vrij van school. 
 
3. Resultaten van de Komeet bij basisvakken 
In de groepen 3 t/m 7 zijn op 25 maart de individuele gegevens van 
het Cito-leerlingvolgsysteem mee naar huis gegaan. Daar zijn 
inmiddels ook gesprekken over gevoerd met de leerkracht(en). Deze 
gegevens gebruiken we op school natuurlijk ook op groeps- en 
schoolniveau. Met die gegevens bepalen we waar de aankomende 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
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periode het onderwijs meer of minder aandacht nodig heeft. De 
ontwikkeling van de totale groep leerlingen op onze school laat een 
mooi beeld zien. Het blijkt dat de totale groep leerlingen zich 
bovengemiddeld blijft ontwikkelen op landelijk genormeerde 
toetsen; de basisvakken op onze basisschool. Nieuwe lesmethodes, 
extra investering in lezen, verbeterde instructie: het heeft het 
gewenste effect op de totale groep leerlingen. Dat is mede te 
danken aan de grote inzet van onze leerkrachten.  
 
4. Vragen voor ouders  
Eens in de vier jaar bevragen we ouders van leerlingen over een 
aantal onderdelen van school. De belangrijkste vraag aan ouders is 
ook deze keer: “Gaat uw kind met plezier naar school?” Daarnaast 
zijn er in deze ronde tien andere vragen aan ouders. Binnenkort 
ontvangt u een uitnodiging per e-mail om deze vragen te 
beantwoorden. We hopen van harte dat u de vragen gaat 
beantwoorden, dat levert ons relevante informatie op.  
 
5. Sjors sportief 
Vandaag zijn er boekjes van Sjors Sportief uitgedeeld op school aan 
de leerlingen. In de groepen is uitleg gegeven. In de gemeente 
Heumen zijn er veel verschillende sporten en andere activiteiten 
om uit te proberen. Kijk er thuis ook eens naar. Heb je samen iets 
gevonden? Schrijf dan in, dan kan uw kind het gratis of voor een 
kleine bijdrage uitproberen.  
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
http://www.dekomeetmalden.nl/
https://www.dekomeetmalden.nl/pagina/433227/Nieuwsflits

