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Voor uw agenda:
Ma 7-6
Vr 11-6
Wo 16-6
Vr 18-6

Sportdag voor groep 3 t/m 8
Weeksluiting gr 4B
Weeksluiting Panda
Studiedag (alle kinderen vrij)
Afsluiting Samen Schoon

Di 29-6
Vr 2-7
Wo 7-7

Indoor schoolreis
Alternatieve juffen- en meesterdag
Administratiedag (alle kinderen vrij)

Vr 9-7

Rapporten mee
Afscheidsavond gr 8

Vr 16-7

Start zomervakantie, alle kinderen vrij

Vr 16-7 t/m 29-8

ZOMERVAKANTIE

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender

Update
Deze algemene nieuwsbrief komt na een langere tussenpoos dan u van ons gewend bent. Ondanks dat bijna
alle algemene evementen afgeschaft zijn, hebben in de groepen allerlei activiteiten plaatsgevonden waar u
door de groepsnieuwsbrieven en onze sociale media op de hoogte bent gehouden. Maar nu is het hoog tijd
voor een update van wat er allemaal speelt op Impuls.
De afgelopen weken hebben we ons als team, naast het heden van het lesgeven aan de kinderen, ook bezig
gehouden met de toekomst. Zoals u weet, krijgen scholen en kindcentra subsidie door middel van het
Nationaal Programma Onderwijs. Wij hebben samen met u en de kinderen geïnventariseerd wat we in de
afgelopen periode van lockdowns en thuisonderwijs het meest gemist hebben. Ook hebben we de resultaten
van de (cito)-toetsen geanalyseerd en gekeken op welke gebieden onze kinderen mogelijk een leerachterstand
hebben opgelopen.
De conclusie die we (met stip bovenaan) uit al die input kunnen trekken is dat we het meest elkáar gemist
hebben. De juffen en de meester de kinderen en (gelukkig ook😉) omgekeerd, de kinderen hun klasgenoten,
het samen spelen, werken en beleven.
Door de coronamaatregelen die voor het basisonderwijs nog niet verder versoepeld zijn, kunnen we helaas
nog niet echt compleet zijn. Want natuurlijk missen de juffen en meester de ouders en die missen het fysieke
kijkje om de hoek in de klas, het praatje met de juf of meester en het op Impuls aanwezig mogen zijn om te te
ondersteunen bij een groepsactiviteit.
Naast het sociale gebeuren, zijn er ook andere aandachtspunten uit alle geledingen gekomen. De afgelopen
studiedag op 25 mei hebben we ons daarover gebogen.
Kleinere groepen, meer ondersteuning in de groep, onderwijsassistenten, vakleerkrachten voor diverse
vakken, kindcoaching, meer uren voor de intern begeleider, kortom extra menskracht! Wij zijn in deze tijd niet
het enige kindcentrum dat daarnaar op zoek is, dus hebben we op de studiedag ook nagedacht hoe we daarin
creatief kunnen zijn.
Ons plan krijgt steeds meer vorm en we hopen het volgende week in te kunnen dienen bij het bestuur. Zodra
het goedgekeurd wordt, gaan we de vervolgstappen in de verwezenlijking daarvan zetten en uiteraard delen
wij dat dan weer graag met u.
U zult begrijpen dat de formatie, de indeling van de leerkrachten over de verschillende groepen, nauw
samenhangt met het plan. Ook daarover hebben wij ons met elkaar gebogen en alle mogelijkheden gewikt en
gewogen. Het is elk jaar opnieuw weer een puzzel en hoewel de eerste stukjes al op hun plaats vallen is die
nog niet compleet. Voor kinderen en ouders is het altijd spannend om te weten bij welke juf of meester je
(kind) in het volgend jaar in de groep komt. Hoewel vaak de verwachting is dat een juf die al jaren een

bepaalde groep heeft deze groep vast het komend jaar ook weer zal hebben, is dat niet altijd het geval. We
houden bij de formatie altijd met heel veel factoren rekening, ervaring in een groep is er daar één van.
Op het moment dat de formatie rond is, lichten wij die eerst toe in de IKC-raadsvergadering. Gedeeld met alle
ouders wordt hij op het door PIT vastgelegde moment waarop alle kc’s van PIT tegelijk deze informatie mogen
delen. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er collega’s door mobiliteit van kindcentrum wisselen. Om
te voorkomen dat op het ene kc dan al bekend is dat een leerkracht vertrekt en op het andere nog niet, is
afgesproken dat de communicatie over de groepsindeling tegelijk de deur uitgaat.
Nog even geduld hierin dus a.u.b.!

Sportdag 7 juni
De jaarlijkse sportdagen die georganiseerd worden door de vakleerkrachten gym voor groep 5 t/m 8 konden
dit jaar helaas nog geen doorgang vinden.
Op maandag 7 juni hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 daarom een alternatieve sportdag.
Van 9.00 tot 12.00 uur sporten we dan onder
leiding van meester Wesley en meester Ed bij
VVGZ.
Helaas is publiek niet toegestaan.
De kinderen worden maandag om 8.30 uur op
school verwacht in hun sportkleding en lopen
onder begeleiding van de eigen leerkracht naar
VVGZ. Kinderen nemen zelf voldoende drinken
(bidon) en koekje(s)/fruit mee.
Om 12.00 uur zijn we op tijd voor de lunch weer terug op Impuls.

Samen Schoon
Inmiddels zijn we alweer een paar weken aan de slag om onze wijk netjes te maken. Naast positieve reacties
van omwonenden heeft ook wethouder Jacqueline van Dongen haar bewondering voor de inzet van onze
kinderen uitgesproken. Tijdens haar bezoek aan Impuls afgelopen week heeft ze een ronde meegelopen met
een groepje en daarbij ook haar handen uit de mouwen gestoken. Op 18 juni sluiten we dit project weer voor
een jaartje af met een leuke gezamenlijk activiteit.

Schoolreis
Hoewel busmaatschappijen verantwoord vervoer aanbieden en pret- en dierenparken weer open gaan, stellen
we het schoolreisje uit tot (hopelijk) september.
Natuurlijk hebben we wel iets bedacht om toch ook vóór de vakantie een fijne dag met elkaar te beleven! Op
dinsdag 29 juni organiseren we een techniekdag als ‘indoor schoolreisje’ voor alle kinderen. Het programma
blijft nog even een verrassing, maar wel verklappen we dat het een hele toffe ervaring gaat worden!

Juffen- en meesterdag
Zoals u weet zijn alle juffen en de meester op Impuls op dezelfde dag in
februari of maart jarig. Helaas moesten we vanwege alle
coronamaatregelen deze feestdag afzeggen, maar toch willen we graag
met alle kinderen nog wel een klein feestje vieren. Op vrijdag 2 juli
organiseren we daarom een vossenjacht. Hoe het programma er uit gaat
zien, is op dit moment nog niet bekend, maar we weten wél al dat de jacht
’s middags geopend wordt en dat we ouders erbij nodig gaan hebben om de
kinderen te helpen speuren.
Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Nieuwe kinderburgemeester en nieuwe kinderambassadeurs
De ambstermijn van de eerste kinderburgemeester van Zwijndrecht, onze Sophie van der Walle uit
groep 7, zit er bijna op en de gemeente is op zoek naar haar opvolg(st)er.
Als uw kind ook graag kinderburgemeester of -ambassadeur wil worden, dan leest u in de brief van
burgemeester Hein van der Loo en het functieprofiel van de kinderburgemeester en ambassadeurs,
hoe uw kind zich hiervoor kan aanmelden. (zie bijlagen bij deze nieuwsbrief)
Met het aanstellen van een kinderburgemeester en kinderambassadeurs wil de gemeente
Zwijndrecht kinderen in Zwijndrecht de mogelijkheid bieden om actief mee te doen in het lokale
bestuur van onze gemeente. We zijn er natuurlijk supertrots op dat Sophie als eerste dit nieuwe ambt
zo goed op de kaart heeft gezet!

