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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 Rapport mee naar huis Groep 1 t/m 7 

13 juli Afscheid groep 8 Leerlingen groep 8 

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

 
Inhoud 
 

1. Groepsbezetting leerkrachten in schooljaar 2022-2023 
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1. Groepsbezetting leerkrachten in schooljaar 2022-2023 

Het is weer gelukt!  
Vandaag werd in de groepen bekend welke juf of meester ze 
volgend jaar krijgen. Dat lieten we de leerlingen zien in een 
filmpje. Dat filmpje delen we hierbij ook weer met u: 

https://youtu.be/Kef8M5e6yKU  
 
Leerlingen in groep 1 worden leerlingen in groep 2. Zij blijven in 
dezelfde groep 1-2a, 1-2b of 1-2c. Ze krijgen in groep 2 soms 
een andere juf (zie filmpje). 
 
Ouders van leerlingen die van groep 2 naar groep 3 gaan 
ontvangen vandaag van de huidige juf een bericht in Parro. In 
dat bericht staat in welke groep 3 uw kind komt. De groepen 3a 
en 3b zijn zorgvuldig samengesteld en gaan volgend schooljaar 
op meerdere momenten per week samenwerken als één groep. 
 
Wilt u in één overzicht de groepsbezetting in 2022-2023 zien? 
Dat staat op onze website: Wie zijn wij? (dekomeetmalden.nl) 
 
Op maandag 11 juli is het doorschuifuurtje. Dan maken de 
leerlingen kennis met hun nieuwe juf of meester, in het lokaal 
waar ze les krijgen in het volgende schooljaar. 
 

Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
 
 
Ingezonden berichten en vorige nieuwsflitsen teruglezen? Klik hier! 

- 4Dorpentocht op 6 juli 2022  
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