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Weeksluitingen
Administratiedag 12 maart
Nieuwe zandbak

Voor uw agenda:

Vr 12-3:

Administratie-/ studiedag voor het team (alle kinderen, m.u.v. de peuters, vrij)

Wo 17-3

Rapporten mee

Vr 19-3

Weeksluiting Dolfijn

Vr 26-3

Weeksluiting groep 3

Di 25-5:

Studiedag (alle kinderen vrij)

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender

Weeksluitingen
In de agenda staan de weeksluitingen voor de tweede ronde gepland. U begrijpt dat weeksluitingen in de
originele vorm nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Ook zoals we het in de eerste ronde voor de
kerstvakantie hebben gedaan, is nu vanwege alle maatregelen die we moeten nemen niet mogelijk. Kinderen
mogen zich maar beperkt door het gebouw verplaatsen en groepen mogen ook niet gemengd worden.
Samen met ons aller Ed hebben we iets bedacht waardoor er toch een alternatieve digitale weeksluiting kan
plaatsvinden. We gaan u er graag mee verrassen, dus houd uw mail in de gaten in de week dat de groep van
uw kind aan de beurt is!

Administratie(plan)dag 12 maart
Op vrijdag 12 maart zijn alle kinderen met uitzondering van de peuters vrij. Op deze dag hebben de
leerkrachten tijd om de leerlijnen in ons leerlingvolgsysteem en de resultaten van de (cito)toetsen te
analyseren. Na de zware periode die we tijdens de tweede lockdown met elkaar doorgemaakt hebben, een
belangrijk moment om te kijken wat de kinderen nodig hebben om weer een stapje verder te komen in hun
ontwikkeling.
Tussen 22 en 31 maart wordt u uitgenodigd voor een gesprek om over de voortgang van de ontwikkeling van
uw kind te praten. Dit gebeurt net als de vorige keer via Teams.

Nieuwe zandbak
Onze volgers op sociale media hebben het al gezien: we hebben een
nieuwe zandbak op het peuter- en kleuterplein. De oude is tijdens
inspectie afgekeurd wegens kieren die er niet hoorden te zitten. Bij het
plaatsen van een nieuwe bleek ook nog eens dat de waterstand onder
het zand te hoog was, dus werd de hele zandbak opgehoogd. Voor de
kinderen zo een veel te hoge instap, dus is er ook meteen een
verhoogde stoep omheen aangelegd.
Het resultaat ziet er helemaal opgeknapt uit, maar het
allerbelangrijkste: de kinderen kunnen er weer super fijn in spelen!

