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Voor uw agenda:
Vr 4-10

Weeksluiting groep 5

Wo 9-10

Boekenmarkt

Vr 11-10

Weeksluiting groep 6

Vr 18-10

Weeksluiting Dolfijn

Za 19 t/m zo 27-10

Herfstvakantie

Wo 30-10

Start Dreumes in Beweging

Boekenmarkt
Aan het eind van de Kinderboekenweek, op woensdag 9 oktober van
13.00 tot 14.00u , organiseren we een boekenmarkt.
Voor deze markt kunnen we nog steeds boeken gebruiken. Naast
kinderboeken verkopen we ook volwassen literatuur, kook- en zelfs
studieboeken.
Heeft u thuis nog boeken die u niet meer leest? Wij zijn er blij mee!
U kunt ze inleveren bij de een van de juffen t/m woensdagochtend 9
oktober.
Voor de kleuters en de kinderen van groep 3 geldt dat zij boeken mogen kopen onder begeleiding van een
(groot)ouder. Daarna brengt u uw kind weer terug naar de groep. Om het eventuele leed van nog even op de
bel wachten te verzachten, kunt u voor een kopje koffie of thee mét koek in ons speciaal voor deze
gelegenheid ingerichte ‘literair café’ terecht.
Uiteraard zijn ook de peutervlinders met hun papa of mama welkom op de markt!
Het is fijn als u muntgeld meeneemt, zodat u gepast kan betalen. De boeken zullen scherp geprijsd zijn, vanaf
50 cent tot maximaal 4 euro. De koffie of thee met koek kost 50 cent.

Weeksluitingen
Op vrijdag 4 oktober bijt groep 5 het spits af om als eerste de weeksluiting in dit cursusjaar te verzorgen.
Nog even de regels op een rij:






Alle kinderen zitten vooraan op banken of hun eigen stoel of kruk.
(Groot)ouders van kinderen van de groep die aan de beurt is, zijn van harte welkom om te komen
kijken.
Zij staan achter de kinderen van groep 8, niet langs de zijkanten in de hal. Daar hebben we alle plek
nodig voor de kinderen en hun juf die zo toezicht kan houden op haar groep.
Filmen of foto’s maken mag, maar alleen voor eigen gebruik.
Na de weeksluiting gaan de ouders als eerste naar buiten zodat de kinderen zonder opstoppingen
terug kunnen keren naar hun klas.

Dreumes in Beweging
Na de herfstvakantie start op Impuls het project ‘Dreumes in Beweging’. Bij dit project werken we als Impuls
samen met gymnastiekvereniging O&O en RIVAS en worden daarbij gesteund en ondersteund door de
gemeente Zwijndrecht.
Met ingang van 30 oktober met uitzondering van de schoolvakanties, verwelkomen we kinderen die tussen
de 1 en 2 jaar zijn (en die kunnen lopen) om samen met hun vader of moeder een uurtje te bewegen onder
leiding van een gymnastiekdocent van O&O in het speellokaal.
Daarna staat in het lokaal van de peutergroep koffie en thee klaar en kunnen ouders met elkaar in gesprek
over allerlei onderwerpen die in het leven van een dreumes belangrijke spelen. Je kunt denken aan de
ontwikkeling van het praten, de motoriek, slaap- of eetperikelen, zindelijk worden, speelgoed en het wel of
niet gebruiken van een tablet. Niet alleen kunnen de ouders met elkaar in gesprek, maar elke keer is er ook
een professional aanwezig om een specifiek thema te belichten en vragen daarover te beantwoorden.Tijdens
dat praatmoment is er ook een pedagogisch medewerker aanwezig die mee een oogje op de dreumesen houdt
en een kleine activiteit voor ze organiseert.
We hopen natuurlijk ouders van Impuls met hun dreumes te begroeten, maar ook dreumesen en ouders van
‘buiten’ zijn van harte welkom! Het programma duurt van 9.30u. tot 11.30u. Deelname aan ‘Dreumes in
Beweging’ is helemaal gratis!

Klusser gezocht!
Omdat we met een onderwijsassistente, een logopediste, een ambualant begeleider, een orthopedagoog, de
schoolarts en andere specialisten binnen Impuls wel eens werkplekken te weinig hebben om een gesprek te
voeren of om een kind rustig een toets in te laten halen, hebben we heel creatief van de ruimte bij de
nooduitgang een kleine werkruimte gemaakt.
Het ziet er heel gezellig uit, kijk gerust eens om het hoekje, maar er ligt nog wel een vieze oude lap
vloerbedekking. Inmiddels hebben we tegels aangeschaft om het geheel die noodzakelijke frisse look te geven,
maar we zijn nog wel op zoek naar iemand die de tegels kan en zou willen leggen.
Bent u die handige ouder die weet hoe een tegelsnijder werkt en hoe je tegels min
of meer waterpas stevig met de vloer kunt verankeren? Wilt u wat van uw vrije tijd
afstaan en in ruil voor heel veel koppen koffie met iets lekkers erbij deze klus voor
ons klaren?
Meld u dan aan bij de juf van uw kind of bij Lilian Schoonderwoerd.
Alvast bedankt!

