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Voor uw agenda:
Wo 22-1 t/m za 1-2

Nationale Voorleesdagen

Do 30-1 t/m vr 31-1

Onderwijsstaking: Impuls is deze dagen voor
onderwijs gesloten!

Ma 10-2

Administratiedag: alle kinderen (m.u.v. peuters) vrij

Ma 17-2

Juffendag

Ma 17 t/m do 20-2

Rapportgesprekken

Vr 21- 2

Studiedag voor het team: alle kinderen (m.u.v. peuters) vrij

Za 22-2 t/m zo 1-3

Voorjaarsvakantie

Citoweken
Januari en begin februari is de toetsperiode op Impuls. Naast de toetsen die afgenomen worden als er een blok
in een van onze methodes is afgesloten, worden tweemaal per jaar methodeonafhankelijke toetsen ingezet.
Wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem van Cito. De toetsen van dit volgsysteem geven, in aanvulling
op onze dagelijkse observaties, objectieve informatie over uw kind.
Omdat alle toetsen die door afwezigheid wegens ziekte niet gemaakt
kunnen worden, heeft deze periode altijd een nasleep met
inhaalmomenten. Dat is voor de betreffende kinderen natuurlijk minder
prettig. Wilt u daarom in ieder geval met het maken van een afspraak bij
huis- of tandarts deze niet onder schooltijd plannen?

Ouderportaal Parnassys
In verband met het invoeren van Citogegevens en andere werkzaamheden betreffende het rapport, wordt het
ouderportaal vanaf 31 januari tijdelijk gesloten. Excuses voor het ongemak!

Voorleesdagen
Tijdens de voorleesdagen, van 22 januari t/m 1 februari, besteden we extra aandacht aan voorlezen. In elke
groep leest een juf voor uit een mooi, spannend, ontroerend of grappig boek. Naar welk boek de kinderen
willen luisteren mogen ze tijdens de voorleesdagen zelf bepalen!
Voorlezen is belangrijk!
Met voorlezen en verhalen vertellen kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Ook al lijkt het onzin, zelfs als
een kind nog baby is, kunt u het al voorlezen! Voorlezen, liedjes zingen, versjes opzeggen: het helpt allemaal
om de taalontwikkeling te stimuleren.
Daarbij vinden kinderen het gezellig en fijn om voorgelezen te worden. Zo wordt spelenderwijs hun fantasie
geprikkeld en maken ze kennis met de wereld om hen heen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die regelmatig
worden voorgelezen beter scoren in het onderwijs.
Daarnaast zijn ze beter in het verwoorden van emoties.
Voorlezen stimuleert ook het zelf leren lezen. Het vergroot de woordenschat en helpt bij het begrijpend lezen.
Ook kinderen in de hogere groepen vinden het nog fijn om voorgelezen te worden.!
Op www.nationalevoorleesdagen.nl vindt u voorleestips en de prentenboeken top 10 van dit jaar.

Passend lezen
Onlangs kwam er vanuit de Bibliotheekservice Passend Lezen een folder met informatie binnen. Deze
informatie betreft voor kinderen die moeite hebben met lezen en gratis gebruik kunnen maken van een flinke
collectie gesproken boeken.
Lezen is leuk. Maar voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD of een
fysieke of visuele beperking, kan het ook erg lastig zijn. Bibliotheekservice Passend lezen helpt graag!
Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. De collectie bevat o.a.
ruim 75.000 gesproken boeken, hoorcolleges, kranten en tijdschriften.
Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 11.000 gesproken boeken.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan onder andere veel actuele en
populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Zoals Mees Kees, Superjuffie of De Grijze Jager. De
gesproken boeken zijn gemakkelijk te beluisteren via onze gratis app of site. Zo wordt het voor deze leerlingen
makkelijker en leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor iedereen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving is
de toestemming van ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
 Meer dan 11.000 gesproken boeken
 Gerangschikt op leeftijd
 Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
 Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl.

Flessenactie voor de dieren in Australië
Omdat de kinderen van Impuls erg begaan zijn met de bosbranden en het lot van de dieren in Australië, zijn
we afgelopen dinsdag een spontane actie gestart om een bijdrage te leveren aan het Wereldnatuurfonds.
Meedoen is eenvoudig: we zamelen de komende twee weken (t/m woensdag 29-1) lege flessen in en de
opbrengst wordt als eenmalige gift overgemaakt naarhet WWF. Een fijn idee dat we zo mee kunnen helpen
aan bv. het planten van nieuwe bomen voor de koala’s!

Staking onderwijs op 30 en 31 januari
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee
dagen staken. Impuls gaat beide dagen dicht. Met deze staking wordt het kabinet opgeroepen om structureel
extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Wij zijn
van mening dat dit kabinet nu haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in
Nederland.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u er meer over.

