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 23 augustus 2019  
  

    

Datum  Titel  Voor  

Maandag 2 september Schoolfotograaf Groep 1 t/m 8 

Maandag 2 september 19.30u Informatieavond Groep 6 

Dinsdag 3 september 19.30u Informatieavond  Groep 5a en 5b 

Woensdag 4 september Studiedag, 
leerlingen zijn vrij 

Groep 1 t/m 8 

Maandag 9 september Schoolreisje Groep 1 t/m 7 

Dinsdag 10 september 19.30u Informatieavond Groep 7a en 7b 

Donderdag 12 september 19.00u Informatieavond  Groep 1/2a en 1/2b 

Maandag 16 september 19.30u Informatieavond Groep 4 

Dinsdag 17 september 19.00u Informatieavond Groep 3 

Donderdag 19 september 19.00u Informatieavond Groep 8a en 8b 

 
Inhoud   

1. Een goede start van het schooljaar 

2. Kort parkeren voor school 
3. Verdrietig bericht 
4. Nieuwe collega 

5. Stagiaires 

6. Schoolreisje 

7. Kijkje in de klas 

8. Versterking gezocht 

 
Ingezonden berichten:   

• Vrijheidsmuseum Bevrijdingsfestival 
  

1. Een goede start van het schooljaar 

Wat was het fijn om afgelopen maandag alle leerlingen en hun ouders weer te zien 
op het speelplein. Zingend hebben we iedereen van harte welkom geheten. We 
hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zijn inmiddels al goed begonnen. We 
wensen iedereen een fijn schooljaar toe! 
 

2. Kort parkeren voor school 
We willen u vragen de parkeerplaatsen aan de voorzijde te gebruiken om kort te 
parkeren. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat er o.a. voor 
leveranciers en bedrijven van personenvervoer plek is. Alvast dank voor jullie begrip! 
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3. Verdrietig bericht namens KION (TSO) en school 
Tijdens de zomervakantie heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat Yvonne 
Thijssen, medewerkster bij de tussenschoolse opvang op de Komeet onverwacht is 
overleden. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen. 
 

4. Nieuwe collega 

Omdat er tijdens de zomervakantie een vacature ontstaan is in groep 7a, zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe leerkracht voor deze groep. We vinden het fijn u te 
kunnen mededelen dat Lotte Bresser op de woensdagen en donderdagen les gaat 
geven aan de leerlingen. Lotte heeft meerdere periodes op onze school stage gelopen 
en we hebben er alle vertrouwen in dat de leerlingen een fijn jaar met haar gaan 
hebben. 
 

5. Stagiaires 

Verder heetten we als opleidingsschool ook weer een grote groep studenten van 
harte welkom. Zij zullen zich via een persoonlijk bericht voorstellen aan de ouders 
van de groep waarin zij stagelopen. Hieronder kunt u lezen in welke groep zij 
starten: 
Titza Schut - groep 1/2 Amanda 
Naära van de Klashorst - groep 3 Annemiek 
Daisy van Boekholt - groep 4 Marleen 
Chey Jacobs - groep 5 Annelies S   
Noortje Plaisier - groep 6 Marie Cecile 
Rink Bruil - groep 7 Annelies V 
Frenck Bindels - groep 8 Joost 
 
Aileen Drinkwater zal ook bij de Komeet stage komen lopen. Omdat zij in meerdere 
groepen activiteiten uit gaat voeren, volgt hieronder een stukje gericht aan alle 
ouders: 
Mijn naam is Aileen Drinkwater, ik ben 23 jaar oud en ik zit 
in mijn laatste jaar van de opleiding Ergotherapie op de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het afgelopen half 
jaar heb ik mijzelf verder gespecialiseerd in de 
kinderergotherapie. Kinderergotherapie is er voor kinderen 
die moeite hebben met zaken als het uitvoeren van 
praktische handelingen, de (fijne en grove) motoriek, 
plannen en concentratie en/of de verwerking van 
zintuiglijke prikkels. Kinderergotherapie richt zich dan ook 
op het verbeteren van de betekenisvolle, doelgerichte 
handelingen uit het dagelijks leven: thuis, op school en in de leefomgeving. 
Voorbeelden hiervan zijn: aankleden, veters strikken, knippen, schrijven, 
zelfstandig kunnen werken, puzzelen en spelen. Aankomend half jaar ga ik mijn 
afstudeerstage lopen bij De Komeet en ben ik elke maandag tot en met donderdag 
aanwezig om met verschillende kinderen aan de slag te gaan. Mocht je vragen 
hebben spreek mij dan gerust aan! 
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6. Schoolreisje 9 september 2019 

Over enkele weken gaan we op schoolreisje! Ieder jaar is het weer een uitdaging om 
voldoende begeleiders (ouders) te vinden. Zonder begeleiders kan het schoolreisje 
niet doorgaan. Op maandag 9 september gaan de groepen 1/2 naar de Blije Dries en 
de groepen 3 t/m 7 naar Toverland. Om de kosten per kind niet te veel op te laten 
lopen, geldt ook komend jaar dat ouders een eigen bijdrage betalen. De 
parkeerkosten worden wel vergoed. Bij de indeling van de groepen wordt er rekening 
mee gehouden dat jullie zoon/dochter bij je in de groep komt.  
De leerlingen van groep 1 t/m 7 hebben deze week een brief mee naar huis gekregen. 
Ga je mee? Lever het antwoordstrookje dat bij de brief zit dan zo snel mogelijk in 
bij de leerkracht van jouw zoon of dochter. 
We rekenen op jullie medewerking, zodat we er weer een fantastische dag van 
kunnen maken! 
Het team en de oudervereniging van de Komeet. 

 
7. Kijkje in de klas in 2019-2020 

Ook dit schooljaar zijn ouders weer van harte welkom een kijkje te komen nemen in 
de klas of een les bij te wonen. Via de nieuwsbrief wordt u hier steeds op tijd over 
geïnformeerd, maar bij deze alvast de data die gepland zijn voor de groepen 3 t/m 
8: 
Kijkmomenten:  
Woensdag 9 oktober 2019 en woensdag 27 mei 2020. 
Lessen bijwonen:  
In week 44 (28 oktober t/m 1 november 2019) en in week 20+21 (11 mei t/m 20 mei 
2020). 
Thema-afsluiting 
De ouders van groep 1-2 worden na ieder thema door de leerkrachten uitgenodigd 
voor de afsluiting hiervan. De eerste thema-afsluiting zal op woensdag 9 oktober om 
8.30u zijn. 
 

8. Versterking gezocht 
Wij kunnen met trots zeggen dat wij een enthousiaste groep luizenkamvaders en -
moeders hebben op basisschool de Komeet.   
Zoals elk schooljaar stoppen er ouders omdat hun kinderen de overstap naar de 
middelbare school maken en daarom zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die ons 
willen komen versterken. 
Heb je interesse of wil je gewoon een keer mee kijken of het wat voor jou is? Stuur 
dan een e-mail naar harmvanduren@live.nl of app naar 06-54301284. 
Met vriendelijke groet, 
De luizenkamcommissie  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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Ingezonden berichten: 
 

 
Groesbeek, 21 augustus 2019 
  
  
 Beste meisjes en jongens,                                                           
  
Zoals jullie vast wel weten wordt ieder jaar in september bij het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945 een groot Bevrijdingsfestival georganiseerd. September 
is namelijk de maand waarin voor grote delen van het Rijk van Nijmegen in 1944 de 
bevrijding begon: nu precies 75 jaar geleden!  
  
Dat vieren we dit jaar op zondag 15 september van 10.30-16.30 uur rondom en in het 
nieuwe Vrijheidsmuseum (voorheen Bevrijdingsmuseum). Voor jullie, leerlingen van de 
basisscholen, is er gelegenheid om gratis mee te doen aan de Kindervrijmarkt en het 

Bevrijdingsfestival. Gedurende de hele dag is er ook muziek en kun je genieten van 
diverse andere activiteiten waaronder een workshop hoepelen en schminken. Op de 
Kindervrijmarkt zoek je zelf een plaatsje waar je misschien met een broertje, zusje, 
vriendje of vriendinnetje, je eigen spulletjes kunt verkopen. Je kunt daarbij denken aan 
speelgoed, boeken, poppenkleertjes, enz. De markt is alléén bedoeld voor kinderen. 
Neem dus alleen je eigen spullen mee, NIET die van je ouders! Het is handig zelf een 
kleed of plaid mee te nemen, want je zit op het gras. Ook zou het leuk zijn als je ergens 
een plekje zoekt om bijvoorbeeld je eigen muziek te maken of een theatervoorstelling te 
geven. Je hoeft voor de Kindervrijmarkt niet te reserveren!   
  
Programma rond het museum:  
Live-muziek met o.a. de Bill Baker’s Big Band, Band of Four Brothers, Suzanne 
Menheere, Harmonie Tarcisius, grote kindervrijmarkt, re-enactmentgroep, radioshow met 
zend- en ontvangstapparatuur uit WO2, static show historische voertuigen, 2e hands 
boekenverkoop WO2, Fieldtrips in een historisch legervoertuig, schminken, Parachute 
Group Holland, workshop hoepelen en feestelijke horeca.   
  
Entreeprijzen: jongeren t/m 17 jaar gratis toegang, volwassenen € 5,- pp (dit is incl. 
parkeren, museumbezoek, kindervrijmarkt en festival). Voor tijden en kosten Fieldtrips 
zie www.bevrijdingmuseum.nl. 
  
Het innemen van een plaats op de kindervrijmarkt kan vanaf 09.00 uur. Reserveren niet 
nodig. Parkeren is mogelijk in de buurt van het museum (wordt aangegeven). 
  
Van harte welkom en met vriendelijke groet,  
Wiel Lenders, directeur. 
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