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Voor uw agenda:  

  

Wo 8-12  

t/m ma 13-12 Inzamelen ATOS Winter3daagse 

Do 23-12 Kerstviering in de klas 

Vr 24-12 Start kerstvakantie: alle kinderen vrij! 

Vr 24-12  

t/m zo 9-1-22 Kerstvakantie (kerstvakantie-BSO op Het Akkoord) 

Ma 10-1-22 Eerste lesdag van 2022 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

 

http://www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender


 

Even voorstellen: de kindcentrumraad 

Aan elk kindcentrum van PIT is een kindcentrumraad (kc-raad) verbonden. Deze oefent de wettelijke 
medezeggenschapsrechten (WMS, WOR en Wet Kinderopvang) van ouders en medewerkers uit.  
De kindcentrumraad kan rechtstreeks invloed uitoefenen op het door het kindcentrum gevoerde beleid, 
doordat zij in een aantal situaties wettelijk advies- en/of instemmingsrecht heeft. Op centraal niveau voert de 
centrale PIT-raad overleg met het college van bestuur van PIT. 

Onze kc-raad bestaat uit 8 personen: 4 ouders die conform de wettelijke regels de opvang (PSG en BSO) en het 
onderwijs vertegenwoordigen en 4 medewerkers van het kindcentrum.  
De directeur is geen lid van de kc-raad, maar neemt meestal wel aan een vergadering deel om de leden 
namens het bestuur van PIT of vanuit het management van Impuls te informeren.  
Op Impuls zijn de kc-raadsleden: 

Ouders:                    Eline Stijnen- van Pelt (voorzitter) 
Miranda Kooij  
Marjolein Hamer 
Kitty Hellinga 

Medewerkers:                  Patty Biemond (secretaris) 
Larissa Rademaker 
Mirjam Schop  
Lisanne van der Hel 

De kindcentrumraad is ook bereikbaar voor u. Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen die u met ons wil delen, 
mail die dan naar: patty.biemond@pit-ko.nl, kcr@impuls-zwijndrecht.nl of spreek een van de ouders aan. 

 

Even voorstellen: de nieuwe logopediste 

Mijn naam is Sofie Vermeulen en ik versterk het team van Impuls  als 
logopediste. Ik ben geboren en getogen in Brabant en sinds een paar 
maanden werkzaam voor logopediepraktijk Punt, gevestigd te Zwijndrecht. 
Ik ben elke maandag werkzaam op Impuls om leerlingen extra 
ondersteuning te bieden waar nodig is. 
Heeft u vragen? Schroom niet en kom even langs of stuur een mail 
naar sofie@logopediepraktijkpunt.nl! 
Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op http://www.logopediepraktijkpunt.nl/ 
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Kerstviering 

Op donderdag 23 december vieren we kerst in de klas. De kinderen van groep 7 studeren op dit ogenblik een 

toneelstuk in dat zij opvoeren voor de andere kinderen. Om de kinderen niet te dicht bij elkaar te laten zitten, 

doen zij in dat in 3 groepjes en elk groepje speelt het verhaal uit voor een andere klas. 

We maken er filmopnamen van die we, net als vorig jaar, via een link ter beschikking zullen stellen. U krijgt 

deze link toegezonden in een aparte mail. 

Voor de kleintjes spelen de juffen hetzelfde verhaal uit, maar dan in de poppenkast. 

Kinderen die in quarantaine zitten of ziek zijn, kunnen via Teams de viering in de kring meemaken. Zij krijgen 

hiervoor een uitnodiging van de juf of meester.  

Kerstbuffet 

Om de teleurstelling van het niet doorgaan van onze kerstviering in de kerk met u als ouders erbij te 

verzachten, hebben we samen met de kinderen bedacht onze viering aan te kleden met een feestelijk 

kerstbuffet. De bedoeling is dat de ouders zorgen voor allerlei hapjes en drinken waaruit de kinderen kunnen 

kiezen en hun buikjes mee  kunnen vullen tijdens de lunch. Inmiddels heeft u daarover informatie en instructie 

gehad via de klassenmoeders. 

Mocht u zich zorgen maken over een eventuele besmetting via het gedeelde voedsel, kunt u ook uw kind een 

eigen lunch meegeven. Geeft u dat dan wel even door aan de juf of meester. 

Belangrijk! 

• Voor het kerstbuffet nemen de kinderen zelf een bord, beker en bestek mee. Voor servetten wordt 

gezorgd. 

• Alle kinderen mogen deze dag in hun allermooiste kerstkleding naar Impuls komen! 

• Mocht het kabinet besluiten de kerstvakantie toch met een week te vervroegen, dan vieren wij het 

hele feest op vrijdag 17 december 

 


