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Voor uw agenda:
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

Rapportgesprekken
In de week van 17 t/m 20 februari volgt de tweede ronde van de oudergesprekken. Voor groep 3 t/m 8 zullen
het rapport en de CITO-resultaten hierbij leidend zijn. De kinderen van van Dolfijn en Panda kijgen nog geen
rapport. Met hun ouders bespreken we aan de hand van de leerlijn 2 tot 6 jaar die we gebruiken, de
ontwikkeling van hun kind.
U was gewend dat u hiervoor een uitnodiging krijgt waarop u een voorkeurstijd kunt aangeven.Dit jaar doen
we het anders. De groepsleerkrachten mailen u een lijst met tijdstippen, waarop zij aanwezig en beschikbaar
zijn voor het rapportgesprek en hangen die bij de deur van de klas. U kunt daar zelf op intekenen. Ouders die
voor 12 februari geen keuze hebben gemaakt, zullen door de leerkracht zelf ingeroosterd worden.
De lijsten hangen op vanaf woensdag 5 februari.

Gevonden voorwerpen
In de week van de rapportgesprekken stallen we op de tafels in de hal de gevonden voorwerpen uit.
Mist u iets? Kom gerust eens grasduinen, er ligt genoeg. 😉
Aan het eind van die week wordt alles wat niet opgehaald is, bij de kringloop gebracht.

Flessenactie voor de dieren in Australië
De spontane flessenactie voor de door de bosbranden in Australië gewonde dieren heeft maar liefst
281,95 euro opgebracht. Alle meespaarders hierbij heel erg bedankt!

En hierbij een speciaal bedankje voor de moeders die de flessen gesorteerd en ingeleverd hebben!! Jullie
zijn kanjers!

Juffendag
Op maandag 17 februari zijn alle juffen van Impuls jarig. Dat vieren we natuurlijk samen met de kinderen, die
een feestje na al die spannende citoweken en het harde werken wel verdiend hebben.
En wie wil mag verkleed komen!
Bedoeling is dat de kinderen van groep 3 t/m 8 wel hun gymspullen bij zich hebben, want onderdeel van het
feestprogramma is een sport- en spelcircuit in de Walburghal. Kinderen van groep 3 hoeven die dag niet bij de
gymzaal te worden gebracht, maar worden eerst in de klas verwacht.
Tussendoortje en lunch hoeven niet meegenomen te worden, want uiteraard trakteren de juffen en tussen de
middag wordt gezorgd voor heel veel lekkere pannenkoeken door, ook alweer, geweldige ouders!!

Schoolvoetbaltoernooi
We schrijven nog niemand in, daarvoor is het te vroeg, maar
noteer alvast in uw agenda: op woensdag 15 april doet Impuls
met groep 5 t/m 8 weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi!

Verkeersveiligheid
Vorige week maandag hebben Lilian Schoonderwoerd en Tamara Schiedon (voorzitter van de ouderraad) met
de wethouder verkeer en vervoer, de heer Huizinga en met accountmanager verkeer Constantijn van Kooten
Niekerk gesproken over de verkeerssituatie rondom Impuls. Besproken zijn de mogelijkheden voor het
aanbrengen van extra parkeerplekken, een kiss & ride en de aanleg van een voetgangersoversteekpad voor de
hoofdingang.

Op gemeentebestuurlijk niveau worden de (on)mogelijkheden besproken,
waarna er een voorstel komt richting gemeenteraad. Uiteraard zien wij de
uitkomsten hoopvol tegemoet. We houden u op de hoogte!

