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Voor uw agenda:  

 

wo 26-1 t/m za 5-2 De Nationale Voorleesdagen 

wo 26-1  Pyjamavoorleesparty 

do 17-2   Administratiedag  (alle kinderen m.u.v. de peuters vrij) 

vr 18-2   Rapporten mee 

za 26-2 t/m zo 6-3 Voorjaarsvakantie 

 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Personele wisselingen 

In januari zijn er om verschillende redenen een aantal leerkrachten van 

plek gewisseld.  

 

Juf Lianne komt terug van haar zwangerschapsverlof en neemt vanaf 

woensdag 26 januari het roer over van juf Maiduska in groep 4. Juf Laura 

blijft als haar duo het inmiddels vertrouwde gezicht voor deze kinderen. 

Juf Mirjam van der Graaf heeft binnen Impuls een nieuwe functie gekregen als pedagogisch en VVE-coach. 

Omdat de bijbehorende taken veel tijd van haar zullen vragen, legt zij de lesgevende taak bij de dolfijntjes 

neer. Vrijdag 21 januari is haar laatste lesdag in deze groep.  

Juf Maiduska volgt haar op en zij heeft inmiddels met de kinderen kennis gemaakt door dagjes mee te draaien. 

Ze heeft er super veel zin in en wij zijn blij dat we nog geen afscheid van haar hoeven te nemen! 

Ook het probleem van de vacature in groep 8 heeft een oplossing gekregen. Tot de kerstvakantie waren we zo 

gelukkig dat juf Astrid Wegman ons uit de brand wilde helpen. Vanaf januari krijgt de groep, hoewel op haar 

betreffende 2 lesdagen gesplitst, les van juf Mirjam Schop.  

Op de valreep van de kerstvakantie is het ook nog gelukt om een vakleerkracht voor de gymlessen van groep 3 

t/m 8 te vinden. Meester Marfred heeft inmiddels  2 dinsdagen lesgegeven en voelt zich al helemaal thuis 

tussen de Impulskinderen! En dat is natuurlijk fijn, want het is de bedoeling dat hij bij ons blijft tot de 

zomervakantie. 

Luizencontrole 

In overleg met de luizenmoeders is wegens het hoge aantal coronabesmettingen afgesproken dat de 

eerstvolgend officiële luizencheck pas ná de voorjaarsvakantie wordt gehouden. Goed om daarom ook zelf uw 

kind op deze vervelende kriebelbeesten te blijven controleren! 

Ouderportaal ParnasSys 

Zoals u weet kunt u in het ouderportaal ParnasSys de ontwikkeling van uw zoon/dochter volgen. Tot op heden 
waren alleen de gegevens en de resultaten zichtbaar. Vanaf vandaag is ook het belangrijkste zichtbaar, 
namelijk uw kind zelf. 
Wij hebben onlangs alle foto's van de kinderen geüpload in ons systeem. Zo wordt de ‘saaie' lay-out iets leuker 
en worden de kinderen nog zichtbaarder. 
Belangrijk om te melden is dat de foto alleen zichtbaar is voor de eigen leerkracht en de desbetreffende 
ouder(s) / verzorger(s) met toegang tot ParnasSys. 



 

Bericht vanuit het leerlinguurtje 

Impuls wil een democratische gemeenschap zijn en vindt het daarom belangrijk dat niet alleen ouders en 

team, maar juist ook de kinderen zelf zich betrokken voelen bij alles wat er op ons kindcentrum speelt. Een van 

de werkvormen die daarbij helpt is het zg. leerlinguurtje. Wij hebben geen vaste kinderraad, maar willen zo 

veel mogelijk kinderen de kans geven om mee te praten over het lesaanbod, welke activiteiten er plaats 

vinden en wat zij nodig hebben om het op Impuls fijn te hebben. 

Een aantal keer per jaar worden er groepsvergaderingen gehouden met een groepsoverstijgende agenda. Per 

groep (van 5 t/m 8) worden dan 2 kinderen afgevaardigd om de mening en bevindingen van hun groep met 

elkaar en met de directeur te delen en te bespreken tijdens het ‘leerlinguurtje’. 

Een van de vaste agendapunten is het evalueren van activiteiten die in de voorafgaande periode 

georganiseerd zijn. Uiteraard waren dat deze keer Sinterklaas en de kerstviering. 

Dit onderstaand stukje uit het verslag willen we u niet onthouden, want het is ook speciaal voor de ouders 

bedoeld. 

 ‘Het was een super gezellige dag met de lunch als topper! Zeer gewaardeerd werden de variëteit van het 

aanbod, dat er genoeg te eten was en vooral dat ouders rekening hebben gehouden met allergieën en 

geloofsovertuigingen.’ 

 

Een compliment dat u als ouders toch maar mooi in uw zak kunt steken!  

Nationale Voorleesdagen 

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. 

Op Impuls lezen we al veel voor, maar tijdens deze dagen schenken we er extra aandacht aan!  

We beginnen op woensdag 26 januari  met een voorleesfeestje en zouden het heel leuk vinden als alle 

kinderen die dag in hun pyjama naar school komen. En natuurlijk mogen ze hun knuffel meenemen.  

Ook de juffen en meesters komen in hun mooiste nachtgewaad naar Impuls, waarbij de eerlijkheid ons gebiedt 

te zeggen dat sommige collega’s dat voor deze gelegenheid eerst nog aan moeten schaffen.  

We verklappen natuurlijk niet wie…😉 



 

Het belang van voorlezen 

Waarom voorlezen voor alle kinderen zowel thuis als op school (dus t/m groep 8) een goed idee is: 

• Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en taalkennis 

• Voorlezen ontwikkelt het taalgevoel en empathisch vermogen. 

• Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren. 

• Voorlezen laat kinderen kennismaken met het plezier van boeken. 

• Voorlezen is goed om de fantasie te ontwikkelen. 

• Voorlezen is leuk, gezellig en maakt nieuwsgierig.  

Tip: Er zijn heel veel boeken in de bibliotheek te vinden. Daar kunnen kinderen gratis lid van worden! 


