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Voor uw agenda:
Vr 26-6:

Geen studiedag, lesdag voor de kinderen

Vr 3-7:

Klassenavonden voor groep 4 t/m 7

Di 7 -7:

Geen studiedag, lesdag voor de kinderen

Vr 10-7:

Afscheidsavond groep 8

Do 16-7:

Laatste lesdag

Vr 17-7:

Studiedag voor het team, ALLE kinderen vrij

Za 18-7 t/m zo 30-8:

ZOMERVAKANTIE

Schoolreisbijdrage
Toen we de schoolreis van 8 april uitstelden, hoopten we dat de situatie rondom corona in september weer
zodanig normaal zou zijn, dat we in september alsnog naar de Ouwehands Dierenpark zouden kunnen gaan.
Maar hoewel er al veel van de maatregelen versoepeld zijn, is een schoolreis in september nog niet haalbaar.
Gelukkig heeft de ouderraad met de busmaatschappij af kunnen spreken dat we een nieuwe kans krijgen in
het voorjaar van 2021.
Omdat het administratief een grote klus is om aan alle ouders de al gedane betalingen terug te storten,
worden deze gereserveerd voor de nieuwe datum. Als u al heeft betaald, hoeft u dat dus volgend jaar niet
meer te doen. In het overzicht kan onze administratrice heel makkelijk terugzien of u al betaald heeft, want
het is niet onaannemelijk dat u dat volgend jaar helemaal vergeten bent.
Verlaat uw kind Impuls voor die tijd, zoals bijvoorbeeld door verhuizing, kunt u een mailtje sturen naar
margot.degroot@pit-ko.nl met het verzoek het bedrag te storten en vermelding van naam van het kind en de
reden. Graag ook uw rekeningnummer daarbij vermelden!

Schoolmelkregeling
Ouders die gebruik maken van de schoolmelkregeling van Campina hebben bericht gekregen dat de regeling
zoals die nu bestaat, komt te vervallen. Dat betekent dat er op Impuls vanaf de zomervakantie geen
schoolmelk meer kan worden gedronken. In datzelfde bericht werd melding gemaakt van de mogelijkheid om
als school in te schrijven voor gratis schoolmelk.
We hebben hierover de voors en tegens tegen elkaar afgewogen.
De voordelen:
1. schoolmelk is gezond
2. het is gratis
De nadelen:
1. er kunnen na loting maar 200 scholen aan meedoen
2. het aanbod geldt voor 20 weken en niet voor het hele schooljaar
3. de producten komen in grote verpakkingen en moeten op school uitgeschonken worden in bekers
Deze laatste reden heeft omwille van de hygiene de doorslag gegeven om niet in te schrijven voor deelname.
Uw kind neemt dus vanaf de zomervakantie zelf drinken mee voor de ochtendpauze en de lunch. Het is fijn als
de kinderen tijdens warme dagen een tasje met koelelement bij zich hebben, waarin zowel de boterhammen
als het drinken lekker koel blijven.

Oude kalenders
Al vele jaren bent u van ons gewend aan het begin van het nieuwe schooljaar een kalender te krijgen met
daarop alle activiteiten, feesten en studiedagen die voor dat jaar gepland zijn. Al evenzoveel jaren konden we
rekenen op Diana Gerritsma, moeder van Spike en Jonathan, die iedere keer opnieuw weer een origineel
concept bedacht, de data invulde en vervolgens ook nog voor het drukwerk zorgde. Een geweldige bijdrage
aan ons schoolgebeuren waarvoor we Diana enorm dankbaar zijn!
Maar niet alleen kwamen de kalenders uit haar creatieve koker, ook diverse posters en het uiterlijk van onze
rapportmappen zijn door haar vorm gegeven. Zij sluit een tijdperk af met als kers op de taart een geweldig
decor voor de afscheidsmusical van groep 8.
Want met het verlaten van Impuls door jongste zoon Jona, nemen we ook afscheid van Diana.
Diana, namens heel Impuls: ongelofelijk veel dank voor het beroep wat we steeds op je mochten doen en dat
je naast een drukke baan steeds tijd vrij wilde maken om ons op deze manier te ondersteunen. Veel geluk voor
jou en je jongens in de toekomst en laat nog eens iets van je horen!

Nieuwe kalenders
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 stappen wij van de papieren activiteitenkalender over naar een
digitale versie. U kunt deze kalender bekijken via onze website.
Daarbij is dan de mogelijkheid om de Impuls kalender in uw eigen digitale (google) agenda te importeren. Zo
heeft u alle activiteiten, feesten, weeksluitingen, enz. direct in uw eigen agenda.
Door gebruik te maken van de digitale kalender kunnen wij u nog beter informeren, en zijn de gegevens altijd
up-to-date.
Voor wie echt niet zonder de papieren versie kan: u kunt de digitale versie natuurlijk altijd zelf afdrukken.
Aanvullende informatie over het gebruik van de digitale kalender ontvangt u voor aanvang van het nieuwe
schooljaar.

Klassenavonden en waterfeesten
In de afgelopen tijd zijn helaas alle gezellige activiteiten die we gepland hadden,
komen te vervallen. Als alternatief hebben in de laatste weken de groepen 4 t/m 7 een
klassenavond, waarvoor de kinderen samen met hun juf(fen) het programma
samenstellen. De peuters, kleuters en groep 3 hebben deze week waterfeest.

De ouderraad zorgt voor een verkoelend ijsje op de warmste dag, dus toch nog een beetje feest!

Afscheidsavond groep 8
Met de nodige aanpassingen lukt het gelukkig wel dat de kinderen van groep 8 op vrijdag 10 juli hun musical
live mogen opvoeren voor hun ouders. Voor hun thuisblijvende opa’s en oma’s is ons technisch team hard aan
het werk om het mogelijk te maken vanaf de bank van de livestream mee te genieten.

Laatste (overgangs)rapport
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, krijgen de kinderen in de laatste week een ander dan anders eindrapport
mee naar huis. Voor resultaten van methodetoetsen verwijzen we u naar het ouderportaal van Parnassys. Het
resultaat van de afgenomen cito’s (vanaf groep 3) zit wel in de rapportmap.
In september neemt de leerkracht van uw kind contact op om een fysieke afspraak of een afspraak via Teams
met u te maken voor een gesprek over waar uw kind op dat moment in zijn of haar ontwikkeling staat.

Studiedag 17 juli
In de kalender op onze website staat dat 17 juli een lesdag is, omdat de calamiteitendagen zijn vervallen.
Omdat deze kalender gedeeltelijk wordt beheerd door PIT, kunnen wij het voor Impuls zelf niet aanpassen.
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief heeft gestaan, hebben wij ervoor gekozen de geplande studiedagen in te
zetten voor lesdagen en op 17 juli onze laatste studiedag te houden.
Op die dag zijn dus alle kinderen, ook de peuters, vrij!
Donderdag 16 juli is onze laatste lesdag.

Inschrijven vakantie-BSO
Kinderen die gebruik gaan maken van de vakantie-BSO kunnen nog tot 7 juli aangemeld worden in Konnect.
Aanmelden daarna is in verband met het indelen van personeel en openstellen van locaties helaas niet meer
mogelijk.

Vakantiebieb
Van 1 juli tot en met 31 augustus is de vakantiebieb weer ‘open’. Deze is gratis beschikbaar in de App Store en
via Google Play. Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl

