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Digitale weeksluiting (onder voorbehoud)

Paasviering
Na het kerstfeest is de paasviering een van de meest traditionele vieringen op Impuls. De bloemengroet, de
lunch en een gemeenschappelijke viering in de hal vormen al jaren het pakketje waarmee we het paasfeest
vorm geven. Dit jaar kan dat niet en heeft u via de mail of aan de deur een digitale of papieren paasviering
ontvangen waarmee uw kind mee aan de slag kan.
Ook thuis zal het voor iedereen een anders dan anders paasfeest zijn.
Maar het paasverhaal blijft hetzelfde. Het verhaal dat juist in deze tijd over hoop vertelt. Het verhaal dat ons
juist in deze tijd verbindt. Wij voelen ons als team van Impuls verbonden met ‘onze’ kinderen en u als hun
ouders en hopen samen met u op betere tijden!
Wij wensen u gezondheid en heel goede paasdagen toe!

Toppers
U heeft het wellicht ook via onze sociale media gezien, maar het team van Impuls wil hierbij alle ouders
bedanken voor hun enorme inspanningen om onze leerlingen thuis te begeleiden met hun schoolwerk.
Jullie zijn TOPPERS!
Wij van onze kant doen ons best om zo goed en duidelijk mogelijk het werk over te brengen en proberen
daarnaast digitaal en telefonisch het contact tussen ons en de kinderen te onderhouden. Maar het blijft
surrogaat, want er gaat niets boven het ‘live’ gebeuren in de groep.

Digitale weeksluiting
Nu we geen weeksluitingen op school kunnen houden, hebben we bedacht dat een digitale weeksluiting ook
een heel leuk alternatief zou kunnen zijn. Willen kinderen daaraan meedoen gaat het als volgt: neem een
filmpje op van een act (zingen, dansen, goochelen, acrobatiek, enz). Het filmpje mag maximaal 1 minuut
duren.
Stuur dat filmpje per mail (of WeTransfer) naar ed.voetee@pit-ko.nl . Hij zorgt ervoor dat alle filmpjes
verwerkt worden tot een weeksluiting die we via onze sociale media presenteren op vrijdag 17 april om
13.30u.
Uiteraard gaat dat alleen maar lukken als we genoeg filmpjes binnen krijgen, dus wees creatief en maak er iets
leuks van!
N.B. We gaan er vanuit dat u mét het inzenden van een filmpje toestemming geeft voor het gebruik in de
digitale weeksluiting.

Kinderburgemeester Sophie
Vorige week kregen we het superleuke nieuws te horen dat onze groep 6-er Sophie van der Walle verkozen is
tot de eerste kinderburgemeester van Zwijndrecht. Impuls is keitrots op haar en we wensen haar heel veel
succes in deze belangrijke functie. Gefeliciteerd, Sophie!

