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Voor uw agenda:
Di 26-11

Schoen zetten peuters, kleuters en groep 3 en 4

Vr 29-11

Weeksluiting groep 3

Do 5-12

Sinterklaasfeest

Do 19-12

Kerstviering in de Bethelkerk

Za 21-12 t/m zo 5-1-2020

Kerstvakantie

Verkeersactie
Afgelopen week heeft groep 7 zich samen met verkeersouder Monique Ouwens ingespannen om het parkeren
rondom Impuls onder aandacht te brengen. Veel (groot)ouders hadden begrip voor onze zorgen over de
veiligheid van de kinderen als ze bij het oversteken door de vele geparkeerde auto’s geen overzicht hebben
over naderend verkeer.Waar we natuurlijk het meest blij mee zijn is, dat we ook zagen dat men daadwerkelijk
de moeite nam de auto op de goede plekken te parkeren!
Namens alle kinderen en hun terecht bezorgde ouders: heel erg bedankt!
Inmiddels heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de gele strepen weer duidelijk zichtbaar zijn en hebben we
gevraagd of het mogelijk is een zebrapad aan te leggen. We houden u op de hoogte!

Kijkkwartier
Deze week, op woensdag 27 november, is er voor de eerste keer kijkkwartier. Een attente ouder wees ons
erop dat het voor een ouder met 2 of 3 kinderen erg haasten is om alle kinderen in die beperkte tijd dezelfde
kwalitatieve aandacht te geven. Het is daarom mogelijk dat u eerst om 13.45u uw kinderen ophaalt en met
hen langs de groepen van elke broer en/ of zus gaat. Bent u om 14.00u nog niet helemaal klaar, geen paniek:
we blijven ‘open’ tot de laatste ouder klaar is met kijken.

Sintviering
Vol verwachting klopt ons hart... het is weer bijna tijd voor de intocht van
de Sint en Pieten op Impuls!
Op 5 december verwachten we de kinderen om half 9 met hun jas aan
binnen in de klas zodat we neuzen kunnen tellen. Daarna stellen we ons
buiten op in afwachting van zijn komst! U kunt meekijken en -genieten van
dit spektakel, mits u het zicht niet belemmert voor de kinderen natuurlijk.
Als de Sint is aangekomen, volgen alleen de kinderen hem naar binnen en
houdt het ‘publieke’ gedeelte van de viering op.
Als uw kind in groep 5 of hoger zit, heeft hij of zij een surprise gemaakt. Deze mag op 4 december aan het
einde van de middag of voorafgaand aan de viering op 5 december naar school worden gebracht om het nog
even spannend te houden wie/wat gemaakt heeft.
De deuren zijn daarom op 5 december al vanaf 8 uur open om de surprise binnen te brengen. De juf van uw
kind zal in de klas be- en afspreken welke regels en afspraken daarover in acht genomen moeten worden.

Ook de peuters die normaal niet op donderdag komen, zijn welkom tijdens het Sinterklaasfeest. Geeft u wel
even door aan Larissa en Sandra of uw zoon of dochter extra aanwezig zal zijn!

ATOS Winter3Daagse
In voorgaande jaren deden we als Impuls mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans. Omdat die actie als
zodanig niet meer bestaat, hebben we dit jaar gekozen voor een ander goed doel, namelijk de derde editie van
de ATOS Winter3Daagse die gehouden wordt in Winkelcentrum Walburg.
Er wordt 72 uur non stop radio gemaakt om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de voedselbank van
Zwijndrecht en Hendrik- Ido- Ambacht. In de volgende nieuwsbrief krijgt u alle informatie over hoe deze actie
er voor Impuls uit zal zien.

Kerstviering
Op donderdagavond 19 december vieren wij ons kerstfeest in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg. De
viering begint om 19.00u. Hoewel de kinderen zelf nog te druk zijn met het hebben van voorpret voor
Sinterklaas, worden achter de schermen de eerste voorbereidingen voor een mooie viering al getroffen.
Binnenkort krijgt u via de juffen te horen welke rol uw kind die avond heeft en of er bepaalde kleding voor
nodig is.
De opbrengst van de kerstcollecte is dit jaar voor Stichting Ferenc. Deze stichting zamelt zoveel mogelijk geld
voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. We hopen dat we voor dit doel met elkaar een mooi
bedrag bijeen kunnen brengen!

Gewijzigde openingstijden peuterspeelgroep Vlinder
De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie in 2020 recht hebben op 16 uur
peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters optimaal gestimuleerd worden. Om
aan 16 uur per week te komen, is in overleg met gemeente Zwijndrecht besloten dat peutergroepen voortaan
4 uur per dagdeel opengaan. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor kinderen die dat
niet hebben. Op de peutergroepen zitten immers kinderen met en zonder VVE-indicatie samen in een groep.
De nieuwe openingstijden vanaf 1 januari 2020 worden op Impuls van 8:30 tot 12:30u. Dit betekent dat de
peuters ook zullen lunchen, samen met juf Sandra en juf Larissa. Iedere opvangdag vragen wij u daarom zelf
een lunchtrommeltje mee te geven met belegde boterhammen en iets te drinken (voorzien van naam). Wat
niet wordt opgegeten gaat weer mee naar huis, zo weet u precies hoeveel uw kind op een dag eet. Het
fruittussendoortje blijft, zoals u gewend bent, verzorgd worden door Larissa en Sandra.

Gevonden voorwerpen
Inmiddels stroomt onze ton gevonden voorwerpen over! Mist u
gymkleding, een jas of tas? Kom gerust eens een kijkje nemen. De ton is te
vinden onder de kapstok in de hal.

Aanmelden kerstvakantie-BSO
Als u wilt dat uw kind gebruik maakt van de kerstvakakantie-BSO, meld hem of haar dan nu aan in Konnect!
In verband met het inplannen van het aantal medewerkers en een uitje met de kinderen kan dat tot 3 weken
vooraf, dus tot uiterlijk 4 december!
Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december gaat de BSO om 16.00u dicht.

BSO

