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Nieuwsflits 2 

     
              10 oktober 2022 
  

    
Agenda 
 
Datum Onderwerp Betreft 
6  t/m 14 
oktober 

Kinderboekenweek  
op school 

Alle leerlingen 

24 oktober 
t/m  
28 oktober 

Herfstvakantie Alle leerlingen 

1 november Medezeggenschapsraad  Zie bijlage bij deze 
nieuwsflits 

10 november Gezondheidsonderzoek 
JGZ 5/6-jarigen & 10-
11 jarigen 

Zie bijlage bij deze 
nieuwsflits 

 
 
Inhoud 
1.  Kinderboekenweek op school: Gi-Ga-Groen 
2.  Schoolbrede aanpak gedrag 
3.  De medezeggenschapsraad: 1 november 
4.  Wat is het fijn om op tijd op school te zijn 
5.  Tekort aan leerkrachten 
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1. Kinderboekenweek op school: Gi-Ga-Groen! 
De landelijke Kinderboekenweek krijgt ook aandacht op onze 
school, dat ziet u al op Parro. Voor de hele school zijn er 
extra leesactiviteiten. Leerlingen lezen met elkaar, gaan 
elkaar voorlezen en we gaan op hetzelfde moment met de 
hele school lezen. Er zijn op school ook weer nieuwe 
leesboeken voor onze leerlingen. Gaat uw kind naar de 
bibliotheek in Malden? Fijn! Daar zijn nu ook extra acties om 
lezen te bevorderen. Voor de afwisseling tussen het lezen 
door: zing lekker mee met het vrolijke lied van Kinderen 
voor Kinderen bij deze Kinderboekenweek.  
 

2. Schoolbrede aanpak gedrag 
Naast het geven van onderwijs werkt ons team ook samen 
aan de ontwikkeling van het onderwijs. Op studiedagen en 
vergaderingen spreken we elkaar en worden we 
bijgeschoold. Op die momenten maken we bijvoorbeeld ook 
afspraken over onze instructie en onze werkwijze bij 
bijvoorbeeld taal, rekenen, gym of sociaal-emotioneel leren 
in de klas. Dit schooljaar is één van de onderwerpen 
“Schoolbrede aanpak gedrag”. Dat onderwerp krijgt dit 
schooljaar dus extra aandacht. Een korte toelichting staat in 
deze nieuwsflits.  
 
Een sociaal veilige school ontstaat niet vanzelf. We werken 
op school bijvoorbeeld met een methode voor sociaal 
emotioneel leren: Kwink. Die lessen dragen bij aan: 
• een groepsbrede, preventieve aanpak 
• een sociaal veilige groep 

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
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https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY


 

 

Basisschool de Komeet 
Broeksingel 88 

6581 HB  Malden 

024 357 31 82 
directie@dekomeetmalden.nl  

www.dekomeetmalden.nl 
 

• het werken met vijf bewezen gedragscompetenties 
• het voorkomen van verstorend gedrag en pesten 
 
We meten op verschillende manieren of kinderen zich 
veilig voelen op school. Die cijfers zijn positief. Dat is 
heel fijn, want dat zegt wat over het positieve 
schoolklimaat en over het effect van onze preventieve 
aanpak. Er blijven dan nog wel incidenten met gedrag 
dat ongepast of ongewenst is, hoe sterk het positieve 
schoolklimaat ook is. De consequenties die passen bij 
dat gedrag krijgen dit jaar ook opnieuw, extra aandacht. 
Zo zorgen we samen met het team voor een schoolbrede 
aanpak van gedrag. 
 

3. De medezeggenschapraad (MR): 1 november 
De MR van basisschool de Komeet organiseert een avond 
voor ouders. Bij deze nieuwsflits ontvangt u de 
uitnodiging van de MR voor 1 november 19.30 – 20.30 uur 
en hoe u zich kunt aanmelden.  
 

4. Wat is het fijn om op tijd op school te zijn 
Om 8.25 uur gaan de leerlingen met de leerkracht vanaf het 
schoolplein naar binnen. Lukt dat vaker niet en komt uw kind 
vaker te laat op school? Dan krijgt u van school bericht. 
 

5. Tekort aan leerkrachten 
In veel sectoren is er tekort aan personeel. Helaas geldt dat 
ook (al een tijd) voor de onderwijssector. Dit jaar merken 
we bijvoorbeeld vroeger in het schooljaar dat er nog minder 
leerkrachten beschikbaar zijn als een leerkracht (plotseling) 
uitvalt. De regionale vervangingspool is helaas snel leeg.  

mailto:directie@dekomeetmalden.nl
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https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/sel-competenties
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Binnen onze school hebben we dit schooljaar meer 
mogelijkheden gecreëerd om groepen dan toch les te geven. 
Daar maken we al gebruik van. Zo kunnen we tekorten op 
korte termijn opvangen. Pas als er echt geen mogelijkheden 
meer zijn, sturen we u via Parro een bericht dat u uw kind 
(helaas) thuis moet houden.  
 

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