
 

 

Basisschool de Komeet 
Broeksingel 88 

6581 HB  Malden 

024 357 31 82 
directie@dekomeetmalden.nl  

www.dekomeetmalden.nl 

 

  
Nieuwsflits 1 

     
           1 september 2022 
  

    
Agenda 
 

Datum Onderwerp Betreft 

29 augustus Start schooljaar Alle leerlingen 

12 september Medezeggenschapsraad Zie punt 4 van deze 
nieuwsflits 

Vanaf 
12 september 

Startgesprekken Op uitnodiging 

15 september Schoolfotograaf Alle leerlingen 

19 september Schoolreis groep 1 t/m7 
(zie bijgevoegde 
brieven) 

Alle leerlingen: 
Om 8.25 uur op het 
schoolplein 

5 oktober Studiedag leerkrachten 
leerlingen zijn vrij van 
school 

Alle leerlingen 

 
Inhoud 
 

1. Het nieuwe schooljaar goed van start 
2. We gaan op schoolreisje! 
3. Foutje in het overzicht “School-, studie en 

vakantiedagen”. 
4. Startgesprekken en Medezeggenschapsraad (MR) 
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1. Nieuw schooljaar goed van start 

We zijn weer goed begonnen met het nieuwe schooljaar. Het is 
heel fijn om blije gezichten te zien op het schoolplein, in de 
gangen en in de groepen. Er wordt flink gewerkt en gespeeld.  
De eerste weken van het schooljaar noemen wij ook wel de 
‘gouden weken’. Naast het starten met schoolvakken ligt het 
accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Een 
positieve groepsvorming beïnvloeden wij gericht met 
activiteiten van onze lesmethode Kwink. Op 7 september 
ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht voor een 
startgesprek met uw kind. En wat is het fijn dat de gymschoenen 
passen! We wensen iedereen een heel fijn en leerzaam 
schooljaar toe. 
 

2. We gaan op schoolreisje! 
Op maandag 19 september gaan we met de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreis. De groepen 1-2 gaan naar de Blije Dries en de 
groepen 3 t/m 7 naar Toverland. Bij deze Nieuwsflits ontvangt u 
de brief van de oudervereniging. Daarin staat het verzoek voor 
betaling van de vrijwillige bijdrage en hoe u zich kan aanmelden 
als begeleider. Vandaag hebben de leerlingen in groep 1 t/m 7 
deze brief ook mee naar huis gekregen. 
 

3. Foutje in het overzicht “School-, studie- en vakantiedagen” 
Op de meeste plekken stond het goed: de eerste studiedag is op 
woensdag 5 oktober. De leerlingen zijn dan vrij van school. Door 
een foutje stond op één plek dinsdag 5 oktober. Die dag bestaat 
dit schooljaar niet, het moet echt woensdag 5 oktober zijn. Voor 
de volledigheid ontvangt u hierbij het volledig juiste overzicht. 
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4. Startgesprekken en Medezeggenschapsraad (MR) 

In de komende weken worden er weer startgesprekken 
georganiseerd. Het doel van de startgesprekken is dat er kort na 
aanvang van het schooljaar contact is tussen leerling/ouder en 
leerkracht.  
Afgelopen schooljaar heeft de MR steekproefsgewijs navraag 
gedaan bij ouders. Daaruit kwam dat ouders deze gesprekken als 
zeer waardevol ervaren. Daarnaast gaven ze aan dat de 
leerkrachten voldoende tijd en rust hebben voor het gesprek. 
Voor een paar ouders was het onduidelijk of het aanvragen van 
een gesprek altijd via de leerkracht loopt of dat ouders ook 
altijd een gesprek mogen aanvragen. 
Ouders mogen altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen.  
 
Op de website van school staat ook het jaarplan van de MR. 
Daarin staat beschreven welke onderwerpen dit schooljaar 
besproken worden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Heeft u 
interesse in het bijwonen van een vergadering? Dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris van de MR. 
patrice.hopmans@dekomeetmalden.nl De eerstvolgende 
vergadering is op 12 september. We starten om 20:00 uur en de 
vergadering zal uiterlijk om 21:30 uur afgesloten worden. Alle 
vergaderingen zijn online. 
Namens de MR wensen we u allen een fijn schooljaar toe. 

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