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www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender

Thuisonderwijs
Ook op Impuls zijn we al een aantal keer getroffen door het uitvallen van een of meedere juffen door het
coronavirus. Hoewel we ons best doen u er zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen dat de groep van uw
kind niet naar school kan komen, betekent dat in de praktijk helaas vaak pas op het laatste moment, dus een
dag van tevoren.
Gelukkig gaat het maken van een afspraak voor een test en het wachten op de uitslag wat sneller dan voor de
herfstvakantie, zodat we juffen die daarop wachten niet soms tot drie of meer dagen ‘kwijt’ zijn.
We weten ook dat thuisonderwijs voor u als ouder een extra zorg en belasting is. Daarom zijn we super blij
met uw flexibiliteit en waarderen uw begrip voor de aanpassingen in deze extreme situatie enorm!
Het thuiswerken kan ook leuk zijn! En soms zelfs heel grappig, bijvoorbeeld als de baby van de juf zich met de
zaken bemoeit. En wat dacht u van gezellig online gezamenlijk lunchen.

Wist je dat
•
•
•
•
•

juf Lisanne van groep 6 haar koelkast als Whiteboard gebruikt tijdens de thuislessen? Super slim!
baby Eva soms stiekem aan de haal gaat met de het werk van juf Lisanne ? Lekker hoor al die
lesblaadjes😉
ouders best wel even moeten wennen aan die 'nieuwe collega's' thuis? Maar samen lunchen is wel
heel gezellig!
je nu zo vaak als je wil van de weeksluiting kan genieten? Handig hoor die filmpjes van Ed!
we allemaal niet kunnen wachten tot alles weer 'normaal' is?

Deze feedback kregen we van een ouder van groep 6. En vooral het laatste wistjedatje is uit ons hart
gegrepen!
Mocht u zelf ook leuke foto’s hebben van uw kind tijdens thuisonderwijs wegens corona en die met ons willen
delen, kunt u die sturen naar ed.voetee@pit-ko.nl . Ed zorgt dan dat ze op facebook te zien zullen zijn.

Personele zaken
Na de herfstvakantie vonden er een aantal personele wisselingen plaats. In de loop van een cursusjaar zijn
zulke wisselingen nooit prettig, maar helaas niet altijd te voorkomen.
Bij de dolfijnen gaat juf Mirjam met zwangerschapsverlof. Op maandag wordt zij vervangen door haar duocollega juf Annemarie, die tijdens deze periode dus een dag extra werkt. Op dinsdag en woensdag is juf
Willemieke er.
In groep 5 hebben we voor de vakantie afscheid genomen van juf Dishanara Rooi. In haar plaats komt juf
Maiduska Rosalia. Zij werk(t)en in de vervanging van juf Schop met wie het gelukkig steeds beter gaat, maar
nog niet voor de klas kan.
Ook nieuw in groep 5 is juf Mandy Koppenaal. Zij komt in de plaats van juf Susan die overstapt naar De
Notenbalk. Een stap die door een samenloop van omstandigheden versneld gemaakt moest worden. Voor
iedereen even schrikken, maar we hopen dat alle juffen en de kinderen het snel weer naar hun zin hebben met
elkaar!
Juf Mirjam: een hele fijne welverdiende laatste loodjesperiode en we hopen rond Sinterklaas te horen dat je
een gezonde baby hebt gekregen!
Juf Susan: veel geluk en werkplezier op De Notenbalk!
Juf Mandy en juf Maiduska: welkom op Impuls en een fijne tijd samen met de kinderen van groep 5!

Verkeerssituatie Impuls
Met het later licht en vroeger donker worden neemt ook de kans op onveilige verkeerssituaties rondom het
kindcentrum toe. Het is belangrijk dat kinderen die op de fiets komen goede verlichting hebben en aan de
ouders vragen we weer extra attent te zijn op het parkeren op de juiste plekken.
Om de veiligheid bij het oversteken te vergroten heeft de gemeente toestemming gegeven tot het aanbrengen
van een zebrapad op de verhoging in de Cort van der Lindenstraat. De datum is nog niet bekend, maar het is
alvast goed nieuws!

Nationaal Schoolontbijt
Deze week doet Impuls mee aan Het nationaal Schoolontbijt.
Dat betekent dat de kinderen op vrijdagochtend 6 november
met een lege maag naar school komen. Daar wacht hen een
gezond ontbijt met veel variatie dat voldoet aan de richtlijnen
van het Voedingscentrum.
Een gezonde start van de dag dus! Wat precies van u
verwacht wordt leest u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Sint- en kerstviering
Met het strenger worden van de maatregelen rondom corona krijgen wij ook vragen over hoe wij dit jaar vorm
geven aan onze sint- en kerstviering. Die zullen inderdaad allebei aangepast worden gevierd, maar gevierd
worden ze!
Sinterklaas ontvangen we dit jaar op 4 december binnen in de hal. Daar vindt een vrolijk programma plaats
samen met Sint en zijn Pieten voor de jongste kinderen (peuters t/m groep 4). Natuurlijk loopt Sint daarna
langs alle groepen en zullen de Pieten iedereen van voldoende pepernoten voorzien!
Op vrijdag 20 november trekken alle kinderen van groep 5 t/m 8 een lootje voor een surprise en een dag vol
uitpakpret.
Ook Kerst zal dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Over de mogelijkheden zijn we in gesprek met de
koster, maar u begrijpt dat het helaas geen viering zal zijn met alle kinderen en hun ouders tezamen in de
Bethelkerk. Wel hebben we toestemming om coronaproof gebruik te maken van ‘onze’ kerk, maar hoe precies
vertellen wij u zodra we zekerheid hebben over wat kan en mag.

IKC-raadslid gezocht
Wij hebben in onze IKC-raad een vacature voor een ouder. Bent u iemand die het leuk en interessant lijkt om
mee te denken en inspraak te hebben wat betreft het schoolbeleid? Dan kunt u een mail sturen voor meer
informatie naar de secretaris van de IKC-raad: patty.biemond@pit-ko.nl

Ouderbijdrage
Onlangs heeft u van Margot, onze administratrice, het verzoek gehad de vrijwillige ouderbijdrage voor komend
schooljaar te voldoen. Omdat we vragen kregen over wat we doen met deze inkomsten nu zoveel activiteiten
worden afgelast, het volgende:
Ondanks dat er door corona voor de zomervakantie minder activiteiten zijn doorgegaan, plannen we vol goede
moed wel onze vieringen weer. Zo komt Sinterklaas naar Impuls, krijgen de jongste kinderen een cadeautje,
willen we pepernoten bakken, huren we de Bethelkerk en willen we op de laatste dag voor de kerstvakantie de
kinderen graag een lekkere traktatie geven. Allemaal zaken die bekostigd worden vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage.
En uiteraard hopen we in het nieuwe jaar weer op een paaslunch, koningsspelen, sportdagen, een
schoolvoetbaltoernooi en een gezellige zomermarkt met leuke activiteiten voor de kinderen. In de toekomst
kijken kunnen we niet, maar plannen ervoor maken doen we wel!
Vandaar dat we uiteraard hopen dat u de bijdrage (€ 30,00 per kind) toch zult overmaken naar
rekeningnummer NL94 INGB 0004 4668 27 t.n.v. Stichting PIT Onderwijs. Graag de naam van uw kind(eren)
daarbij vermelden.
Alvast bedankt!

