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                 21 juni 2022 
  

    
Agenda 
 

Datum Onderwerp Betreft 

4 t/m 8 juli Leesweek: “Records” Alle leerlingen 

11 juli  Doorschuifuurtje 12.30 – 
13.30 uur 

Alle leerlingen 

12 juli Voorstelling musical 
groep 8 voor leerlingen 

Alle leerlingen 

13 juli Zomerfeest in de klas Alle leerlingen 

13 juli Afscheid groep 8 Leerlingen groep 8 

15 juli Laatste schooldag Leerlingen zijn om 
12.00 uur vrij van 
school 

 
Inhoud 
 

1. School- vakantie- en studiedagen 2022-2023 
2. Groepsindeling 2022-2023 
3. Vriendenbankje van de leerlingenraad 
4. Moe 
5. GMR zoekt nieuwe leden 
6. De Komeet 12,5 jaar! Dat was een heel mooi feest 
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1. School- vakantie- en studiedagen 2022-2023 

Zoals gebruikelijk sturen we ouders in juni het volledige 
overzicht van school- vakantie- en studiedagen in het volgende 
schooljaar. Het overzicht zit als bijlage bij deze nieuwsflits. 
Bent u het overzicht even kwijt? Kijk dan op 
www.dekomeetmalden.nl onder de knop “praktische 
informatie”. 
 

2. Groepindeling 2022-2023 
Aankomend schooljaar ontvangen we als basisschool voor het 
tweede jaar incidenteel, extra geld van de overheid. Dit is een 
extra, tijdelijke investering van de overheid. Na aankomend 
schooljaar stopt deze investering. De Komeet heeft ook voor 
aankomend schooljaar gekozen voor tijdelijk extra inzet van 
leerkrachten in de groepen. Dankzij dit geld kunnen we 
wederom 12 groepen vormen. De groepsindeling ziet er 
aankomend schooljaar als volgt uit: 
Groep 1-2A, Groep 1-2B, Groep 1-2C 
Groep 3A, Groep 3B  
Groep 4A 
Groep 5A, Groep 5B 
Groep 6A 
Groep 7A 
Groep 8A, Groep 8B 
 
De ouders van leerlingen in de huidige groepen 2 ontvangen in 
de week van 27 juni bericht in welke groep 3 hun kind komt. We 
vormen (zoals ieder jaar) op zorgvuldige wijze de groepen 3a en 
3b voor het volgende schooljaar. Dat gaat niet alleen op basis 
van vriendjes en vriendinnetjes, maar ook op basis van een fijne 
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verdeling van jongens en meisjes en eventuele zorgzwaarte voor 
de groep als geheel. We gaan er van uit dat u er weer 
vertrouwen in heeft dat we dit zorgvuldig doen. Aanvullende 
wensenlijstjes van ouders kunnen we helaas niet als basis 
gebruiken bij het samenstellen van nieuwe groepen. De juffen 
weten echt héél goed met wie uw zoon of dochter fijn samen 
speelt én leert. De groepen 3a en 3b zullen in schooljaar 2022-
2023 ook regelmatig samengevoegd worden volgens een rooster. 
Het is onze verwachting dat zij in schooljaar 2023-2024 ook één 
groep 4 worden. 
 
De huidige groepen 3a en 3b worden in 2022-2023 samen één 
groep 4. We zijn blij dat ze goed geprofiteerd hebben van de 
extra inzet om o.a. het leesproces goed op gang te brengen. De 
huidige groepen 3a en 3b zijn al vaker samengevoegd in dit 
schooljaar. Dat gaat prima.  
 
Binnenkort maken we aan de leerlingen en ouders bekend welke 
groepsleerkracht(en) de leerlingen volgend schooljaar krijgen.  
 

3. Vriendenbankje van de leerlingenraad 
De leerlingenraad van basisschool de Komeet heeft ook dit jaar 
veel ideeën voor de school. Na heel wat denk- en schilderwerk 
wordt aanstaande vrijdag het vriendenbankje geplaatst. Het 
vriendenbankje is een heel bijzonder bankje: als je tijdens het 
buitenspelen even niemand hebt om mee te spelen of om mee 
te praten, ga je op het vriendenbankje zitten. Dat is voor 
andere kinderen een teken dat je hem of haar kunt vragen om 
mee te spelen. Voorzitter Elin: “Zo ontstaan er op school nog 
meer vriendschappen, want dat is heel belangrijk op school!” 
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4. Moe 

Het valt ons de laatste weken op dat veel leerlingen na het 
weekend heel moe zijn. Natuurlijk is het fijn om zomerse dagen 
uitgebreid met de kinderen te vieren. Daar hebben we alle 
begrip voor. Toch denken we dat het goed is om ook oog te 
hebben voor het volgende advies: op tijd naar bed helpt enorm 
voor het leren en samenwerken op school. 
 

5. GMR zoekt nieuwe leden 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SPO 
Condor, de stichting van 10 scholen waar de Komeet ook bij 
hoort, zoekt nieuwe leden voor de raad. In de bijlage bij deze 
nieuwsflits zit een formulier. Gebruik het formulier als u 
geïnteresseerd bent om op die manier een bijdrage te leveren 
als ouder. 
 

6. De Komeet 12,5 jaar! Dat was een heel mooi feest 
Een bericht van de oudervereniging en de jubileumcommissie 
 
Eindelijk konden we op 25 mei het jubileumfeest van de Komeet 
vieren! De bedoeling was eerder om het 10-jarig bestaan van de 
school groots te vieren, maar coronamaatregelen zorgde ervoor 
dat dit uitgesteld moest worden tot aan het 12,5-jarig bestaan. 
Wij kijken terug op een geslaagde dag!! 
Onder begeleiding van de Klankenkaravaan hebben leerlingen 
geweldige workshops gevolgd. Het enthousiasme van de 
muzikanten was aanstekelijk en alle kinderen, leerkrachten en 
hulpouders hebben volop genoten. Ondertussen werd er in de 
klassen ook geknutseld aan passende accessoires om het 
optreden nog meer kleur te geven. Al deze ijver werd tussen de 
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middag beloond met welverdiende broodjes knakworst in de 
klas. Om 13 uur was het dan zover, het optreden met elkaar op 
het schoolplein. Wat een succes! Fijn om te zien dat er zo veel 
ouders aanwezig waren. Uw aanwezigheid zorgde voor een extra 
mooie afsluiting van deze feestelijke dag! Dank aan de 
Klankenkaravaan, het team, de oudervereniging en alle 
aanwezige hulpouders, die deze dag mede mogelijk hebben 
gemaakt.  
 
Ook dankzij u is deze dag onvergetelijk geworden! Naast veel 
tijd en enthousiasme, kosten deze activiteiten op school ook 
geld. Doordat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalde, hebben 
wij deze dag ook kunnen organiseren.  
 
We hopen ook het volgende schooljaar weer vele gezellige, 
feestelijke activiteiten op school te kunnen organiseren. Deze 
activiteiten, denk aan het vervoer voor het schoolreisje, kerst- 
en sinterklaasviering, Pasen en de leuke stormbaan en 
springkussens met de koningsspelen, kunnen alleen 
georganiseerd worden als ook de komende jaren ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage blijven betalen. Helaas zien wij een 
tendens ontstaan dat elk jaar meer ouders er voor kiezen deze 
vrijwillige bijdrage niet over te maken. Uiteindelijk zal dit 
gevolgen hebben voor de activiteiten die wij op school kunnen 
organiseren als oudervereniging. Wij hopen dat u zich hiervan 
bewust bent bij het maken van de keuze in het wel of niet 
voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hopen er in ieder 
geval op dat het zover niet zal komen en dat wij in de toekomst 
nog vele activiteiten op school kunnen organiseren. 
 
Oudervereniging en de jubileumcommissie. 
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Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 
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