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Voor uw agenda:
Aan de jaarkalender met al onze activiteiten, vakanties en studiedagen wordt hard gewerkt. Hier alvast een
overzicht van alle belangrijke data in septembr:
Do 5 en vr 6-9

Schoolfotograaf

Di 10-9

Startdienst in De Hoeksteen (onder lestijd)

Vr 13-9

Studiedag (alle kinderen vrij!)

Di 17-9

Groep 8 naar Den Haag voor Prinsjesdag

Wo 26-9

Studiedag (alle kinderen vrij!)

Overige studiedagen waarop alle kinderen (m.u.v. de peuters) vrij zijn:
maandag 10 februari 2020
vrijdag 21 februari
vrijdag 26 juni
dinsdag 7 juli,

Vakantie-BSO
Een beetje raar was het wel, de deuren sluiten voor de vakantie, terwijl die eigenlijk de hele vakantie gewoon
open bleven. Niet alleen voor de aannemer die de nieuwe plafonds heeft aangebracht, maar ook voor onze
pm’ers die tijdens die 6 weken onderwijsvrij wel gewoon doorwerkten. In de eerste week werd er door hen en
de kinderen gebikkeld om de dagen door te brengen in een smoorheet gebouw. De in allerijl bestelde
ventilatoren kwamen helaas net niet op tijd, maar met veel ijsjes en water werd zo goed mogelijk iedereen
zowel van binnen als van buiten koel gehouden. Ook de uitstapjes die de kinderen maakten, waren een groot
succes!
Tijdens alle volgende vakanties is op maandag, dinsdag en donderdag Impuls ook open voor de vakantie-BSO.
Op woensdag en vrijdag is de groep te klein en wordt deze samengevoegd met de vakantie-BSO op het
Hoenderhok.

Welkom
De eerste lesdag in een cursusjaar is voor iedereen, zowel kinderen, ouders als juffen altijd een beetje
spannend. Het is toch weer een nieuw begin: wennen aan een andere juf, nieuwe lesstof en het weerzien met
vriendjes en vriendinnen. Nog spannender is het, als je helemaal voor het eerst begint op een nieuwe school.
Maar hopelijk voelen Bayram, Valerie, Isis, Sep, Nadia, Eva, Isabel, Juliette, Ravi, Noah, Madee, Mayra, Ethan
en Danel zich snel thuis op Impuls! We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe!
En, uiteraard, ook alle andere kinderen én hun ouders een heel fijn Impulsjaar gewenst!

Ook welkom heten we Patricia Muller en Jolanda den Hartog. Zoals u weet, was ons team nog niet volledig
toen de vakantie begon. Maar tijdens de eerste weken van de vakantie waren we zo gelukkig om 2 juffen te
vinden voor de vacatures bij Panda en groep 7. Juf Patricia wordt op donderdag en vrijdag onze nieuwe
kleutercollega en juf Jolanda wordt op dinsdag het vaste gezicht voor groep 7.

Informatieavond
As donderdagavond 5 september is er informatie in en over alle
groepen.
U bent van harte welkom deze avond bij te wonen. Hieronder vindt u het
rooster. Tijdens de ‘overloop’ is er koffie of thee.
19.00u-19.45u: Dolfijn, Panda, groep 3 en groep 6.
20.00u-20.45u: Groep 4, 5, 7 en 8

Schoolfotograaf
Op donderdag 5 september gaan de peuters en op donderdag 6 september alle andere Impulskinderen op de
foto! In de bijlage vindt de toelichting die u nodig heeft wat betreft kledingkeuze, hoe te bestellen en
dergelijke.

VSO
Vanaf dit cursusjaar is op maandag, dinsdag en donderdag het ook mogelijk uw kind bij de voorschoolse
opvang (VSO) te brengen. Vanaf half 8 kunnen de kinderen terecht in het lokaal van de BSO bij de
hoofdingang. Zij worden daar opgevangen door onze vaste pedagogisch medewerkster, juf Nike.
Als u uw kind hiervoor aan wilt melden, kan dat door te bellen naar het hoofdkantoor van PIT: 078-8200010

