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Voor uw agenda:
Wo 30-10 t/m vr 1-11

Schoolkamp groep 8

Vr 1-11

Weeksluiting groep 7

Wo 6-11

Stakingsdag (Impuls onderwijs gesloten, ‘Dreumes in beweging’ gaat wel
door)

Vr 8-11

Weeksluiting Panda *

Ma 11-11 t/m do 14-11

Oudergesprekken Dolfijn, Panda en groep 3

Ma 18-11 t/m wo 20-11

Oudergesprekken groep 8

Vr 22-11

Weeksluiting groep 4 *

*Let op: De weeksluitingen van Panda en groep 4 zijn gewisseld. Houd u dus bovenstaande data aan!

Kinderboekenmarkt
Het grote aanbod in combinatie met een kooplustig publiek heeft er toe geleid dat de
boekenmarkt ter afsluiting van de Kinderboekenweek een groot succes was. De
opbrengst was maar liefst € 487,65. Een fantastisch bedrag dat we reserveren voor
een nieuw duikelrek op het speelplein.
Alle donateurs, van zowel de ingebrachte alsmede de gekochte boeken: heel
hartelijk dank!

Kijkkwartier
U was de afgelopen jaren gewend een (gepland) kijkje in de groep van uw kind te kunnen nemen tijdens de
inloop aan het begin van de dag. Dit jaar doen we het anders. In alle groepen organiseren we drie keer in het
schooljaar een kijkkwartier. Tijdens dit kijkkwartier mag u als ouder en/of andere belangstellenden een kijkje
komen nemen in de klas van uw kind. De kinderen zelf zullen verschillende werkjes en/of schriften laten zien
waar ze in de voorafgaande periode aan of in gewerkt is hebben.
We hopen hiermee uw betrokkenheid bij het leerproces van uw kind nog meer te versterken.
De kijkkwartierdata zijn: woensdag 27 november, vrijdag 6 maart en woensdag 17 juni.
Tijd: van 13:45 tot 14:00u.

Staking
Op 6 november doen de onderwijscollega’s op Impuls mee aan de landelijke onderwijsstaking. Dit betekent
dat wij die dag geen onderwijs geven en we vragen u dan ook om zelf een opvangmogelijkheid voor uw
kind(eren) te regelen.
In het uitzonderlijke geval dat het u na overleg met uw werkgever, buren, vrienden en/of familie toch niet lukt
opvang te regelen, verzoeken we u dit uiterlijk maandag 4 november a.s. voor 12.00 uur te mailen aan
lilian.schoonderwoerd@pit-ko.nl Wij treffen dan vanuit onze zorgplicht een noodvoorziening, maar zeggen
daar eerlijk bij dat hiervan slechts zeer beperkt gebruik kan worden gemaakt. Wij hopen dan ook van harte dat
u zelf een passende oplossing kunt vinden. De noodvoorziening wordt ingericht op één van onze locaties in
Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht of Zwijndrecht. U hoort maandagmiddag op welke locatie dit zal zijn.
We hopen dat de acties ertoe leiden dat het kabinet en de politiek alsnog alles in het werk gaan stellen om het
beroep van leerkracht weer aantrekkelijk te maken. In het belang van de kinderen, voor nu en later. In het
persbericht van aanstaande vrijdag vindt u meer informatie over onze motivatie om te gaan staken.

Verkeersactie
Het parkeren rondom Impuls is en blijft een grote zorg. Er worden veel kinderen met de auto worden gebracht
en opgehaald en er is niet veel parkeerruimte rondom het Talmaplantsoen. We zien helaas steeds vaker auto’s
geparkeerd staan op plaatsen die gevaarlijke situaties voor overstekende kinderen kunnen opleveren.
Om te voorkomen dat zo’n gevaarlijke situatie ook echt tot een ongeluk gaat leiden, herhalen we op maandag
18 november de ludieke verkeersactie van twee jaar geleden. Op die dag krijgen de kinderen van groep 3 t/m
6 oversteekles en ’s middags met het uitgaan van de school om 14.00u. worden ouders of grootouders
vriendelijk erop gewezen waar ze beter wel en waar ze beter niet kunnen parkeren.
We maken er meteen een verkeersactieweek van, want ook op de andere dagen zullen kinderen van groep 7
in samenwerking met onze kersverse verkeersouder Monique Ouwens en de wijkagent waarschuwingen en
complimenten uitdelen.
U vindt een oranje briefje op uw auto als u fout geparkeerd staat, maar uiteraard hopen de kinderen vooral
groene briefjes uit te delen met het compliment dat u goed en dus veilig staat geparkeerd.
Na de actieweek zal de wijkagent zelf regelmatig op niet afgesproken momenten controleren en indien nodig
óók briefjes onder uw voorruit leggen…
Omdat onze nieuwsbrief niet álle ophalers en wegbrengers bereikt, vragen we of u ook oppasopa’s en oma’s hiervan op de hoogte wilt brengen!

Vakantie-BSO
Tijdens de afgelopen herfstvakantie was de vakantie-BSO op Impuls open. Helaas moesten we een aantal
kinderen van de BSO afwijzen, omdat zij niet op tijd aangemeld waren hiervoor. De planning wordt gemaakt
op basis van het aantal kinderen dat aangemeld is. Als er op het laatste moment nog kinderen bijkomen, kan
het zijn dat er niet genoeg medewerkers beschikbaar zijn om de groep uit te breiden.
Ook in verband met het organiseren van activiteiten en excursies is het belangrijk op tijd te weten hoeveel
kinderen er deelnemen aan de vakantie-BSO.
We wijzen u er daarom graag nogmaals op dat het de bedoeling is BSO- kinderen tot drie weken vooraf voor
de vakantieopvang aan te melden!

