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Voor uw agenda:  

Ma 14-2   Verkeersactie 

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

Vr 18-2    Rapporten mee 

Ma 21 t/m vr 25-2  Week van de rapportgesprekken 

Za 26-2  

t/m zo 6-3   VOORJAARSVAKANTIE 
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Dochter voor juf Astrid 

Op maandag 31 januari is Luce geboren, dochter van juf Astrid en haar man Ramon en zus van grote broer 

Faas. Alles gaat gelukkig goed met hen. We wensen Astrid en haar gezin veel geluk met Luce en elkaar! 

 

Afscheid juf Sabrina 

Juf Sabrina heeft per 1 april een nieuwe baan als sportcoach in Rotterdam. Gezien haar liefde voor sport zijn 

wij heel blij voor haar dat ze er nu ook haar werk van kan maken. Voor haar collega’s en de kinderen is dat een 

ander verhaal. Naast een vrolijke, enthousiaste, lieve juf en collega, is zij voor ons ook de motor die het 

bewegend leren op Impuls op gang heeft gebracht. We zullen haar niet aflatende inspiratie daarin heel erg 

missen! 

Lieve Sabrina, gelukkig hebben we je nog een paar weken in ons midden, maar we wensen je nu alvast heel 

veel werkplezier in je nieuwe job én… je bent en blijft altijd welkom op Impuls! 



 

Rapporten en Cito’s 

Vrijdag 18 februari krijgen de kinderen hun rapporten mee naar huis. Hierbij worden, zoals gewoonlijk, ook de 

uitslagen van de recent afgenomen CITO toetsen meegegeven. 

Doordat we op het moment veelvuldig te maken hebben met coronabesmettingen van zowel kinderen als 

leerkrachten, bestaat de mogelijkheid dat niet alle CITO toetsen gemaakt zijn. Wij hebben ervoor gekozen om 

de kinderen de toetsen in rust te laten maken/inhalen en hier niet de deadline van de rapporten aan te 

hangen. Het kan dus zijn dat u een onvolledig overzicht ontvangt. De ontbrekende resultaten zullen later 

volgen. Tijdens de toetsweken is vanwege de vele invoeringen het gedeelte toetsresultaten in het 

ouderportaal gesloten. 

Jeeh!sterdag 

Voorheen juffendag, maar sinds we weer meesters in ons midden hebben, is ‘jeeh!sterdag’ de nieuwe naam 

voor de dag waarop we allemaal jarig zijn. Die feestdag is op dinsdag 15 maart en niet zoals eerder in de 

kalender stond, op 16 maart. 

Wat we allemaal gaan doen, verklappen we nog niet. Alleen zeggen we alvast wel dat alle kinderen die dat 

willen dan verkleed mogen komen!  

Verkeersactie 

Op maandag 14 februari houden wij onze jaarlijkse verkeersactie waarbij kinderen uit groep 7 u op vriendelijke 

en ludieke manier aanwijzingen geven over goed en minder goed rij- en parkeergedrag rondom Impuls.  

De kinderen van groep 3 en 4 krijgen op deze dag een speciale les in veilig oversteken. 

Het is fijn als u ook opa’s en oma’s die op deze dag hun kleinkind(eren) op komen halen vooraf van deze actie 

op de hoogte stelt! 

In de flyer die als bijlage bij deze nieuwsbrief zit, leest u er meer over. 

Protocol coronabesmettingen 

Door het opheffen van de quarantainemaatregel in onderwijs en opvang mogen kinderen, op voorwaarde  dat 

zij zelf geen klachten hebben, bij een nauw contact met iemand met corona toch naar Impuls komen. 

Dat is een fijne maatregel, want dat betekent dat de lessen live door kunnen gaan. Maar de ervaring heeft ons 

inmiddels geleerd dat als de juf of meester zelf ziek wordt, het helaas alsnog gebeurt dat een klas niet 

opgevangen kan worden en de kinderen van die groep thuis aan het werk moeten. 



 

Als uw kind gebruik maakt van de voor-  en/ of naschoolse opvang, kan het daar op de afgesproken tijden 

gewoon terecht. Er is geen noodopvang onder lestijd, maar we denken graag mee over een oplossing als u 

door omstandigheden of een cruciaal beroep problemen ondervindt met de opvang van uw kind. 

Wat, als de juf of meester positief getest is? 

• U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd (in de praktijk is dat meestal via de klassenapp) of uw kind op 

Impuls opgevangen kan worden (altijd de 1ste oplossing waar naar gezocht wordt) of thuis moet blijven 

omdat er geen opvang geregeld kan worden. 

• Voor de 1ste  dag thuiswerken krijgen de kinderen een thuiswerkpakketje  

• Voor de 2de en volgende dagen ontvangt u per mail een werkschema en wordt met u afgesproken 

wanneer de materialen opgehaald kunnen worden.  

• Als een medewerker weer fit genoeg is, wordt online les gegeven op van tevoren afgesproken 

momenten. 

• Als de juf of meester te ziek is of blijft om online les te geven, bekijken we per geval hoe we een 

alternatief kunnen bieden zodat de ontwikkeling van de kinderen zo min mogelijk onderbroken wordt. 

Wat, als een kind zelf positief getest is? 

• Het kind blijft thuis tot de klachten 24 uur over zijn  

• Het kind blijft sowieso minimaal 7 dagen thuis  

• Als een kind ziek is, hoeft het natuurlijk ook niet thuis te werken 

• Knapt het kind op, neemt u contact op met de juf/meester over de 

mogelijkheden om thuis te werken 

• Op de eerste dag van ziekmelding of een dag afwezig in afwachting van de uitslag van een test, is het 

helaas niet mogelijk om meteen werk mee te geven of op te laten halen. Na lestijd zorgt de juf of 

meester dan dat er vanaf de 2de dag wel thuiswerk opgehaald kan worden. 

 

Thuiswerkpakket 

Deze week krijgt u het thuiswerkpakket als pdf. toegestuurd. Mocht het voorkomen dat uw kind bij ziekte van 

de juf of meester niet op Impuls opgevangen kan worden, beschikt u zelf meteen over werk dat hij of zij die 

eerste dag kan maken. 

Als u aan ons laat weten niet over een printmogelijkheid te beschikken, geven wij een geprint exemplaar met 

uw kind mee naar huis. U bewaart het dan tot het nodig mocht zijn. 

En we hopen met u mee dat het uiteindelijk nooit gebruikt in de papierbak gegooid kan worden. 



 

Honden op het plein 

Hoewel er op Impuls heel veel dierenliefhebbende kinderen en medewerkers 

zijn, moeten we toch de grens voor die liefde trekken bij het hek rondom het 

gebouw. Het is heel gezellig als het brengen en ophalen van een kind 

gecombineerd kan worden met het uitlaten van de hond. 

Maar in verband met het veiligheidsgevoel van kinderen die bang voor honden 

zijn en de hygiëne, vragen wij de betreffende ouders in dat geval te wachten 

buiten het hek. 

Dank voor uw begrip!  

Jona de musical 

Vindt uw kind het leuk om eens in een echte musical te spelen, dan organiseert het jeugdwerk  
van de Bethelkerk samen met de Vliegende Speeldoos een toffe musical.     
Samen met de acteurs wordt de musical ingestudeerd en 's avonds opgevoerd.   
Er is nog plaats. U kunt uw zoon of dochter nog inschrijven tot 14 februari.   
De opvoering is in de Bethelkerk, op 26 maart 2022  

 
Zie de flyer bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.  

 

Bestuurlijke wissel 

In de bijlage  ‘Wijziging bestuurlijk managementteam’ wordt u geïnformeerd over de bestuurlijke wisselingen 
binnen PIT.  


