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1. Wat een fijne start! 
Afgelopen maandag en dinsdag zijn we weer begonnen. Echt op 
school, in de klas, met de juf of meester, met klasgenootjes.  
En wat zagen we veel blije gezichten! Blije gezichten op het 
schoolplein, in de klas en ook in de knuffelzone bij het Kerkplein!  
In de groepen is op maandag en dinsdag veel besproken. In sommige 
groepen waren er korte gesprekken. In andere groepen duurden de 
gesprekken langer. Soms was er iemand in de familie overleden. Soms 
een konijn. Soms vroegen leerlingen: “Gaan we nu weer gewoon aan 
het werk juf?” “Ja”, zei de juf dan. “We gaan gewoon weer aan het 
werk.” Het was een fijne start.  
 
 
2. Drukte rondom het schoolplein 
Knuffelen in de knuffelzone gaat heel goed. Zwaaien in de zwaaizone 
gaat ook goed. We zien ook dat sommige ouders moeite hebben om 
voldoende afstand tot elkaar te houden of door te lopen, buiten het 
schoolplein. Daarom komt er een toezichthouder helpen. Dat is fijn. 
Zo verspreidt niemand mogelijk het coronavirus rond het schoolplein.  
Blijf lief voor elkaar en ook voor de toezichthouder. 
 
 
3. Naar school en (t)huiswerk 
Naast het (deels) openen van de school is aan basisscholen gevraagd 
om voor (t)huiswerk te zorgen voor de andere dagen. Dat doen wij 
dus braaf. We zitten nu in een soort overgangsfase. Als het 
(t)huiswerk nu niet lukt is dat niet erg. Ouders moeten nu vaak ook 
weer werken en kunnen kind(eren) minder begeleiden. Dat is niet 
erg. Dat begrijpen we. Blijf vooral lief voor elkaar. 
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4. Leerlingtevredenheidspeiling 2020 
In de week van 9 maart, vóór de sluiting van school, hebben we de 
leerlingtevredenheidspeiling uitgevoerd. 116 Leerlingen hebben een 
vragenlijst van ‘scholen op de kaart’ ingevuld. De vragen gingen over 
de (ervaren) veiligheid op school, over de juf of meester en ook over 
klasgenootjes. Leerlingen mochten onze school ook een rapportpunt 
geven. We hebben even gewacht met het presenteren van de 
resultaten. Het leek ons beter om dat te doen als de school weer 
open zou zijn. Dat is nu. En we zijn heel blij met de resultaten én 
met ons rapport. Als het bijna zomervakantie is gaan we allemaal een 
ijsje eten om het te vieren. Hieronder staat de link naar ons rapport. 
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9359/1100/Basisschool-
de-Komeet/Leerlingtevredenheid 
 
 
5. CITO-M toetsen, kind-oudergesprekken en rapport 
In februari maken leerlingen CITO-M toetsen. De resultaten gebruiken 
we om het onderwijs in de volgende periode te bepalen. Dat hebben 
we gedaan. In de week van 16 maart zou u resultaten ook ontvangen. 
En u kon vanaf dan ook inschrijven op de kind-oudergesprekken.  
En toen ging de school dicht. We hebben de oplossing bepaald. 
U ontvangt de CITO-M resultaten bij het rapport vóór de 
zomervakantie, aangevuld met toetsresultaten van de huidige 
periode. Dit vinden wij de beste oplossing. De kind-oudergesprekken 
die u zou voeren in de week van 23 maart, gaan we niet ‘inhalen’. 
We hebben gelukkig wel heel veel videogesprekken gevoerd met de 
leerlingen. Die informatie wordt straks zorgvuldig overgedragen aan 
de volgende leerkracht(en) van uw kind. Daar gaan we voor zorgen. 
Kind-oudergesprekken doen we dus even niet. Als u nu contact wilt 
met de leerkracht van uw kind, stuur dan gerust een Parro-bericht. 
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6. Check voor vertrek Parro 
Dit is een herinnering. Als er een leerkracht onverhoopt afwezig is, 
hebben we momenteel bijna geen vervangers. Dan ontvangt u een 
bericht via Parro met het verzoek om uw kind thuis te houden. We 
hopen natuurlijk op weinig zieke leerkrachten. Houd kinderen met 
(lichte) klachten dus ook thuis. Dat scheelt namelijk ook voor het 
aantal zieke leerkrachten. Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
7. Diefstal op school, boef gevangen 
Wij zagen de laatste tijd veel kansen met digitale mogelijkheden. 
Helaas zag iemand anders een andere kans toen de school leeg was. 
Het directiekantoor werd eind maart bezocht door een boef. En die 
boef forceerde een kast die op slot was, nam een kluisje met geld, 
de schoolpinpas, postzegels en koffiebonen mee. Dat was niet fijn. 
Maar gelukkig hielp de politie ons gelijk. De boef werd snel 
gevangen. Want dat kan de politie goed: boeven vangen. Bedankt 
politie! De boef heeft aan de politie beloofd dat we alles weer terug 
krijgen. We hebben wel gelijk nieuwe koffiebonen gekocht voor de 
juffen en de meesters. Want koffie is erg belangrijk op school. En 
boeven vangen dus ook. 
 
8. Planning tot 1 juni en persconferentie op 20 mei 
Het huidige rooster hanteren we tot 1 juni. Groep 1 ontvangt op 
maandag 18 mei nog een aanvullend bericht over de schooldagen. 
Op 20 mei is er weer een persconferentie. Dan horen we wat er 
vanaf 1 juni gaat gebeuren. Uiterlijk 27 mei ontvangt u van ons 
bericht over het rooster vanaf 2 juni. 
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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