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Voor uw agenda:
Do 26-9

Studiedag (alle kinderen vrij!)

Wo 9-10

Kinderboekenmarkt

Za 19 t/m zo 27-10

Herfstvakantie

Kalender
Vorige week heeft u via uw oudste kind de jaarkalender met (bijna) alle
activiteiten, studiedagen en vakanties meegekregen. Een kalender die
helemaal met hulp van ouders tot stand is gekomen. Diana Gerritsma,
moeder van Jona uit groep 8, zorgt elk jaar voor een origineel ontwerp en zet
alle aangeleverde data erin. Daarna zorgt zij ook nog dat hij gedrukt en wel
op Impuls bezorgd wordt!
De dag na levering stonden Evelyn de Wit, Eva de Wit en Jenny Loderus klaar
om alle ruim 200 exemplaren van gaatjes en een hechter te voorzien. Een
megaklus!
Diana, Evelyn, Eva en Jenny: heel erg bedankt!

Ontbrekende data
Niet op de kalender staat de kinderboekenmarkt. Op het moment van maken, was nog niet zeker of die er zou
komen. Maar op woensdag 9 oktober gaan we ervoor! Vanaf 13.00u kunt u terecht op de markt in de hal.
Wel zeker is dat we ook komend jaar op schoolreis gaan. Deze datum staat echter pas vast als we de
bestemming weten en vooral: wanneer er bussen beschikbaar zijn. Zodra dat bekend is, geven we de datum
alsnog door.
De kleuterschoolreis naar De Binnenmaas wordt aan het eind van het jaar (juni) gepland op basis van de
weersvoorspelling. De juffen brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Brede School
Met ingang van dit jaar cursusjaar vormen Impuls en De Toermalijn samen een brede school. Dat wil zeggen
dat er een aantal buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden door Toppie sport- en cultuurcoach,
waaraan kinderen van beide scholen kunnen deelnemen. De ene keer vinden die plaats op Impuls, de andere
keer op De Toermalijn. Ook zullen er een aantal activiteiten onder lestijd plaatsvinden, maar die worden niet
gezamenlijk georganiseerd.
Voor het aanbod na lestijd kunt u uw kind via de website: https://zwijndrecht.doemeemettoppie.nl/
aanmelden. Ook kinderen die bij de BSO zijn, kunnen meedoen, want een van de juffen gaat indien van
toepassing met deze kinderen mee naar De Toermalijn.
Deze week krijgt uw kind een folder met de kalender van activiteiten mee naar huis. Het culturele programma
is nog niet bekend.

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Thema dit jaar is Vervoer. De kinderen van de peutergroep
t/m groep 3 gaan met dit thema aan de slag. In het speellokaal is al een speciale hoek ingericht waarin de
kinderen zelf als een echte chauffeur met de bus mogen rijden ;-)
In de hogere groepen gaan we extra veel aandacht besteden aan boeken die leuk, spannend of grappig zijn
om te lezen!
Aan het eind van de kinderboekenweek, op woensdag 9 oktober om 13.00u , organiseren we weer een
kinderboekenmarkt. Voorlopig een kleine, omdat we nog niet zoveel boeken hebben als vorig jaar. Een grote
markt is natuurlijk veel fijiner, maar dan hebben we meer boeken nodig. Heeft u thuis boeken die allang niet
meer gelezen worden of te eenvoudig zijn geworden: wij (en de eventuele nieuwe eigenaars) zijn er blij mee!
U kunt ze inleveren bij de een van de juffen t/m woensdagochtend 9 oktober.

Verzuim
Zoals u weet zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig en mogen wij buiten de schoolvakanties en studiedagen
geen extra vrije dagen geven. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op die regel, maar door de
onderwijsinspectie wordt streng gecontroleerd of de aangegeven reden voor verzoek om vrijstelling geldig is.
Voor alle extra verzuim moet toestemming verleend worden. Die kunt u aanvragen door middel van het
aanvraagformulier voor vrijstelling ingevuld in te leveren bij de schoolleiding. Wordt vanwege een reden die
buiten de wettelijke uitzonderingen valt, geen toestemming gegeven en uw kind is toch niet aanwezig, dan
wordt dat genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moet altijd doorgegeven worden aan
de leerplichtambtenaar.
Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. Mocht dit frequent
voorkomen, wordt u na 7 keer te laat komen hierop geattendeerd via de
mail. Bij meer dan 7 keer te laat komen moeten wij dit ook doorgegeven
aan de leerplichtambtenaar.

Op deze site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht kunt u
terecht voor meer informatie.

Dag van de PIT’er
Onze werkgever, PIT kinderopvang en onderwijs, heeft voor alle medewerkers opvang en onderwijs de dag
van de PIT’er in het leven geroepen. Deze is elk jaar op de vierde donderdag in september en valt dit jaar
op 26 september. Het is een samenvoeging van de dag van de pedagogisch medewerker en de dag van de
leraar. Hoewel voor de meeste kinderen (met uitzondering van de peuters) op deze dag Impuls gesloten is
wegens een studiedag, stuur ik op verzoek van het bestuur u wel de bijlage hierover met deze nieuwsbrief
mee.

VSO
Vanaf dit cursusjaar is het op maandag, dinsdag en donderdag 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

