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Eindelijk… vakantie!

Voor uw agenda:

Do 16-7:

Laatste lesdag

Vr 17-7:

Studiedag voor het team, ALLE kinderen vrij

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

ZOMERVAKANTIE

Ma 7-9:

Studiedag (alle kinderen m.u.v. de peuters) vrij

Di 8-9:

Informatieavond

Wo 9-9 en do 10-9:

Schoolfotograaf

Coronajaar
We hoeven er niet veel woorden meer aan te wijden: het was een bijzonder jaar. Ondanks alle beperkingen
die corona ons opgelegd heeft, sluiten we dit jaar moe, maar toch voldaan af. Het is ons gelukt thuisonderwijs
te organiseren en hoewel we inmiddels weten dat daar nog veel aan te verbeteren valt, zijn we het meest blij
dat we na een voorzichtige start met halve groepen in mei, kunnen eindigen zoals we begonnen zijn:
gezamenlijk op Impuls.
Natuurlijk is dat gezamenlijk relatief, want we ontmoeten u als ouder helaas alleen even bij het hek met halen
en brengen van uw kind. We zeggen het heel eerlijk: geen opstoppingen in de gangen en precies op tijd
kunnen beginnen zijn wel voordelen hieraan. Maar aan de andere kant missen we ook heel erg het
persoonlijke contact.
Omdat er nog veel onzeker is over een eventuele verdere af- of juist toename van het aantal besmettingen en
daarbij het houden van 1,5 meter afstand nog altijd een geldende maatregel is, houden we tot nader orde ook
na de vakantie onze aangepaste begin- en eindtijden aan. Ook het halen en brengen van de kinderen blijft
zoals het nu gaat.
Let wel op: uw kind gaat naar een nieuwe groep, van oneven naar even of omgekeerd. Dus daarin verandert
voor u wel iets, want de tijden per groep blijven hetzelfde:
Dolfijn, groep 3, 5 en 7: van 8.20u tot 13.50u.
Panda, groep 4, 6 en 8: van 8.30u tot 14.00u.
De tijden, het brengen en ophalen van peutergroep Vlinder blijven zoals het nu is.
Mocht er aanleiding zijn wegens nieuwe ontwikkelingen bovenstaande alsnog aan te passen, krijgt u in de
laatste vakantieweek daarover bericht.

Juf Mirjam en juf Mirjam
Naast alle coronaperikelen hadden we dit jaar ook te maken met de ziekte van juf Mirjam Schop. Gelukkig
gaat het nu veel beter met haar, maar een geheel herstel zal nog zeker een tijd duren. Haar werkzaamheden
voor de groep kan ze daarom nu nog niet hervatten, maar wel is zij na de zomervakantie af en toe aanwezig
voor lichte ondersteunende werkzaamheden. Superfijn om haar weer bij ons te hebben!
Ook over onze andere juf Mirjam (van der Graaf) hebben we een goed bericht te melden. Zij en haar partner
Richard verwachten rond 5 december hun eerste kindje! Van harte gefeliciteerd, Mirjam en een zorgeloze
zwangerschap gewenst!.

Schoon kleuterplein
Begin juni heeft een groepje vaders de sterke schouders eronder gezet om het kleuterplein te vegen. Een
enorme klus, die hard nodig was, werd in één dag geklaard met als gevolg minder glij- en valpartijen, een
dalende omzet in pleistergebruik en behoefte aan troostende woordjes. Namens de kleuters en hun juffen:
heel erg bedankt!!

Oeps!
Op het moment dat je iedereen gaat noemen in een rij medewerkers, neemt de kans dat je toch iemand gaat
vergeten toe. Daarom vermelden we hier dat Margot de Groot als onze onovertreffelijke administratief
medewerkster uiteraard in deze rij nooit had mogen ontbreken!
In diezelfde rij een nog onbekende naam. Vanaf 1 september werkt er een nieuwe logopediste op Impuls. Haar
naam is Eline van Dalen en zij zal op de dinsdagen aanwezig zijn.

FavoRIETje
Inmiddels hebben we alweer een paar jaar de gewoonte de kinderen
een vakantieopdracht mee te geven. Deze keer krijgen de kinderen
een rietje mee naar huis met de opdracht: Maak (of laat maken) een
foto van jezelf met je favoRIETe drankje op een favoRIET plekje en
neem die foto na de vakantie mee.
Met deze foto’s maken we dan meteen het prikbord in de klas
gezellig.
Wat helemaal top zou zijn, is dat de foto al eerder op onze Facebook
en instagram te zien is. Wij vinden het heel leuk als we in de
komende zes weken een beetje mee kunnen genieten van jullie
favoRIETe vakantiemomenten.
Foto’s kunnen voor dat doel gestuurd worden naar:
ed.voetee@pit-ko.nl
Graag de voornaam en de groep erbij vermelden.

Studiedagen 20-21
Zoals al eerder vermeld: aan het eind van de vakantie kriigt u een link naar de digitale Impuls-kalender met alle
activiteiten voor komend schooljaar erin.
Hierbij alvast onze studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:
Maandag 7-9-2020
Vrijdag 16-10-2020
Vrijdag 19-2-2021
Maandag 1-3-2021
Woensdag 16 juni 2021
Woensdag 7-7-2021

Eindelijk……. Vakantie!
Op donderdag 16 juli sluiten wij de deuren van Impuls wéér voor een langere tijd, maar nu om een hele
gewone reden: het is zomervakantie! Wij wensen iedereen zes heerlijke weken toe, thuis of misschien toch op
een mooi, ander plekje in Nederland of over de grens.
Rust uit, geniet en we zien jullie allemaal graag gezond weer terug op maandag 31 augustus!

Team Impuls

