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Voor uw agenda: 

Vr. 18-12  Rapporten mee 

Ma 21 t/m vr 25-2 Oudergesprekken 

Za 26-2 t/m zo 6-3 Voorjaarsvakantie 
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Versoepelingen coronamaatregelen  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u de gebruikelijke update betreffende de coromaatregelen vanuit het 

bestuur van PIT. Ook op Impuls zijn we blij dat we uit kunnen kijken naar betere tijden waarin we samen met 

de kinderen ook de ouders weer binnen onze muren kunnen verwelkomen. 

Vanaf 18 februari zijn daarom de oudergesprekken rondom het rapport live in het gebouw. Wilt u toch liever 

een afspraak via Teams, neem dan even contact op met de juf en/of meester van uw kind.  

Het is ons goed gaan bevallen in de afgelopen tijd en daarom houden we erin dat ’s morgens de kinderen 

worden opgehaald op het plein. Wel kunt u vanaf maandag weer mee het plein op om te wachten tot de bel 

gaat en de juf naar buiten komt. Vanaf 8.20 uur is een leerkracht op het plein om toezicht te houden. 

 

Als de deur om 8.25 uur opengaat om de kinderen op te halen, kunnen de ouders van de Vlinders bij de 

hoofdingang naar binnen om hun kind bij de peutergroep te brengen. Op die manier voorkomen we dat de 

allerjongste kinderen van Impuls door de oudere onder de voet worden gelopen. Aan het eind van de dag 

worden de peuters door de juffen via de kleuteringang naar mama of papa gebracht. 

De kinderen van de Dolfijngroep mogen vanaf maandag ook door hun papa of mama naar binnen worden 

gebracht.  

Wellicht herinneren een aantal van u zich nog uit het pre-coronatijdperk de topdrukte ’s morgens in de gang 

bij de kleuters. Om die drukte te voorkomen, blijven we ook de Panda’s buiten ophalen. Natuurlijk krijgen hun 

ouders de gelegenheid om af en toe hun kind naar binnen te brengen. Daar hebben juf Patricia en meester 

Daniel een ingenieus plan voor bedacht en informeren u binnenkort zelf over het hoe en wanneer. Ook voor 

groep 3 denken we na over een passend moment om even om het hoekje kijken. 

In het algemeen geldt: wilt u de juf of meester spreken, maak daarvoor een afspraak na lestijd. Een korte 

mededeling kunt u ’s morgens op het plein wel altijd even doorgeven.  



 

Gymcijfers 

Met ingang van dit cursusjaar was het de bedoeling dat wij, samen met een aantal andere kindcentra van PIT, 

over zouden stappen op een nieuwe manier om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten. Door het 

ontbreken van een vakleerkracht gym, hebben wij dit nog niet op kunnen pakken.  

U mist daarom bij het komend rapport de bolletjes voor gym. 

Toppers 

In de afgelopen periode na de kerstvakantie voldeed het beeld van Impuls aan het landelijke: we hadden te 

maken met veel besmettingen. Zowel kinderen als medewerkers kregen het virus onder de leden en met de 

geldende quarantainemaatregelen waren we de zieke kinderen en juffen soms zelfs meer dan een week 

‘kwijt’. 

Hoewel we mega ons best deden om de groep van een zieke collega binnen Impuls op te vangen, is dat helaas 

niet altijd gelukt en moesten we overschakelen op thuisonderwijs. 

Lukte het wel, dan kwam dat doordat intern collega’s zich beschikbaar stelden om hun eigen werk opzij te 

zetten en de betreffende groep op te vangen. Hoewel bijna iedereen van het team daarin een steentje heeft 

bijgedragen, verdienen twee collega’s hier een extra dikke pluim! 

Zowel juf Willemieke als juf Larissa hebben zich heel wat keer ingezet om, óók op hun vrije dag, een groep op 

te vangen. Een 👏👏👏 voor deze toppers is hier helemaal op zijn plaats! 

 IJWkamp 

Vanuit de Bethelkerk en Hoeksteen in Zwijndrecht wordt al meer dan veertig jaar een zomerkamp 

georganiseerd waar kinderen uit de omgeving welkom zijn. Twaalf kampstafleden bereiden zich dit jaar voor 

op 'IJW in Wonderland', een week vol spannende verhalen, leuke spelletjes en veel gezelligheid.  

Wilt u meer weten? Er is een digitale informatieavond op 17 februari (van 20.00 uur tot 21.00 uur). Aanmelden 

kan via dit formulier: https://forms.gle/Q8QCVhhhQ9s2bmPF6. Kijk voor meer informatie 

op www.ijwkamp.nl.  

In de bijlage vindt u de door de organisatie verstrekte flyer. 

 

Natuuractiviteit Scharrelkids 

Het waait hard zaterdag, zodat de sterkte meteen getest kan worden: a.s. zaterdag 19 februari organiseert 

Scharrelkids de activiteit Huttenbouwen bij ’t Weetpunt. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FQ8QCVhhhQ9s2bmPF6&data=04%7C01%7Clilian.schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C4095507f08b9436a864608d9e5b7fc25%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637793402408035974%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TWXUsVB80PvJMfCS%2FAxw7muQo5wTVm%2Fvkpe5pDwGAWg%3D&reserved=0
about:blank

