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Nieuwsflits 6 

  
  

  
 Vrijdag 24 januari 2020  
  

    

Datum  Titel  Voor  

woensdag 29 januari Studiedag team Groep 1 t/m 8 

donderdag 30 januari 
vrijdag 31 januari 

Staking,  
school dicht 

Groep 1 t/m 8 

donderdag 13 februari Opening 
carnavalsweek 

Groep 1 t/m 8 

vrijdag 21 februari Carnavalsviering Groep 2 t/m 8  
Groep 2 t/m 4 12.00u vakantie 
Groep 5 t/m 9 14.00u vakantie 

maandag 2 maart Start kleding-
inzameling 

Groepen 1 t/m 8 

vrijdag 6 maart 
10.00u 

Kleding wordt 
opgehaald 

Groepen 1 t/m 8 

Donderdag 2 april Jubileumfeest: de 
Komeet 10 jaar! 

Groepen 1 t/m 8 en ouders 

 
Inhoud: 

1. Luizen pluizen 
2. Carnaval op de Komeet 
3. Bag2School kledinginzameling 
4. Jubileumfeest de Komeet 
5. Oplevering appartementen  

 
Ingezonden berichten:  
Geen  
 

1. Luizen pluizen 
Afgelopen woensdag is in een aantal groepen een herhaalde luizencontrole geweest. 
Hierbij zijn geen luizen of neten bij leerlingen meer gevonden. De school is nu luizen- 
en netenvrij. Dank aan iedereen die thuis extra alert geweest is en/of gekamd heeft.  
Verder willen we namens de coördinator van het luizen pluizen vragen of er nog 
ouders zijn die kunnen helpen. Dit omdat een aantal ouders gaat stoppen, omdat 
hun kind volgend schooljaar naar de middelbare school gaat. Mocht u interesse 
hebben, neem contact op via: harmvanduren@live.nl of stuur een bericht naar 06-
54301284. 

 
2. Carnaval op de Komeet 

Binnenkort wordt de school weer in carnavalssfeer gebracht. De commissie is druk 
bezig met de voorbereidingen voor de opening, om de kinderen een leuke start van 
de week te geven. Ouders en leerkrachten  hebben gewerkt aan een mooi decorstuk 
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voor op ons podium en  het thema is bekend. Het thema van dit jaar is: “Piraterij bij 
de Sterrekiekers”. 
Op donderdag 13 februari openen wij het carnavalsjaar van de Sterrekiekers met de 
leerlingen. Zij mogen dan iets geks op hun hoofd zetten. In de week van 14 t/m 21 
februari volgt er een week met meer carnavalsactiviteiten. Informatie hierover volgt 
nog. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Gekke haren dag’, optocht rond de school, polonaise 
enz.  
Op vrijdag 21 februari mogen alle kinderen van groep 2 t/m 8 verkleed naar school 
komen voor een gezellige dag. Voor de groepen 2 t/m 4 sluit het carnaval om 12.00u 
en start de vakantie. De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster en zijn vanaf 
14.00u vrij. 
 
 

3. Bag2school kledinginzameling 
De eerste kledinginzameling in het najaar was een groot succes. Van de opbrengst 
hebben we mooie, nieuwe schoolhesjes aangeschaft. In het voorjaar komt er een 
tweede inzamelingsweek. Deze week zal starten op maandag 2 maart, direct na de 
carnavalsvakantie. De zakken worden op vrijdag 6 maart rond 10.00u opgehaald. Ook 
voor deze inzameling hebben we al een nieuw doel bedacht: nog meer nieuwe 
leesboeken voor in de schoolbibliotheek om het leesplezier van de leerlingen te 
bevorderen.  
 

4. Jubileumfeest de Komeet op donderdag 2 april 
Op donderdag 2 april vieren we het tienjarig bestaan van de Komeet. Het belooft 
een bijzondere dag te worden met een mooie afsluiting in de middag voor alle 
ouders. Deze afsluiting is van 14.00u-15.00u. Ook is er die dag ouderhulp nodig, dus 
noteer de datum vast in uw agenda! Nadere informatie volgt. 
 

5. Oplevering appartementen 
De afgelopen maanden heeft er in een gedeelte van ons schoolgebouw een 
verbouwing plaatsgevonden. Er zijn acht appartementen gerealiseerd en deze zullen 
op 1 maart door Oosterpoort opgeleverd worden. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
de meesters en juffen van basisschool de Komeet. 
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