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De inhoud van nieuwsbrief 12 

• Jeeh!sterdag, een terugblik 

• Schoolvoetbaltoernooi  

• Verkerkloop 

• Koningsspelen  

 

 

  

 

Voor uw agenda:  

Vr 25-3  Weeksluiting Panda’s  

Do 31-3 Impulsdag van de mediawijsheid  

Vr 1-4   Weeksluiting gr 4  

Vr 8-4   Weeksluiting Bijen  

Wo 13-4 Schoolvoetbaltoernooi gr 5 t/m 8 

Do 14-4  Paasviering  

Vr 15-4 t/m  

ma 18-4  Paasweekend 

Vr 22-4  Koningsspelen 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Jeeh!sterdag, een terugblik 

Ons eerste ‘ouderwetse’ indoor feest in 2 jaar zit er op. En wat voor een feest!  

De  routine bij het organiseren ervan waren we in de afgelopen twee jaar wat kwijtgeraakt, maar uiteindelijk 

kwam alles toch nog goed. 

Het feest begon met een vrolijke uitvoering van het sprookje De Rattenvanger van Hamelen. Het podium was 

omgebouwd tot stadje, inclusief een heus stromende rivier de Wezer, waarin de ratten die de bewoners van 

Hamelen plaagden jammerlijk hun einde vonden.  

Nadat de rattenvanger als wraak op de niet betalende burgemeester de juffen en meesters mee had gelokt, 

kon het feest toch worden voortgezet dankzij de zwemdiploma’s die ook zij ooit behaald hebben. 

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 had meester Marfred in de gymzaal een spannend circuit opgebouwd, 

waar de kinderen konden lasergamen. In de klas werden spelletjes gedaan en film gekeken, maar het 

hoogtepunt van de dag was toch wel het pannenkoekenfestijn bij de lunch! 

Gelukkig beschikten we over grote stapels pannenkoeken, want het bleek al snel dat zo’n feest buitengewoon 

hongerig maakt. 😉 

Omdat het onze ‘verjaardag’ was, werden we door alle kinderen en ouders enorm verrast met een prachtige 

boom vol bloemen. Aan alle bloemen hangt een foto met boodschap van de kinderen. We zijn echt superblij 

met dit cadeau! We lopen er steeds naar toe om te kijken en te lezen wat er allemaal op de bloemen staat. Dat 

we daarnaast ook nog een bedrag aangeboden hebben gekregen om met het hele team iets leuks te gaan 

doen, was natuurlijk de kers op de toch al heerlijke taart! 

Wat we ermee gaan doen weten we nog niet, maar het idee dát we weer iets kunnen gaan doen, geeft al veel 

voorpret. Zodra we de bestemming weten, zullen we jullie daarover informeren. 

Zonder jullie, als ouders, hadden we deze dag niet zo fijn kunnen vieren. Daarom willen we jullie hierbij heel 

hartelijk bedanken voor: 

• de ‘vertrouwelijke’ communicatie naar de ouders door de klassenmoeders 

• de fantastische cadeaus 

• het opvangen en begeleiden van de kinderen om half 9 

• het bakken van de pannenkoeken 

• het klaarzetten van bekers, servetjes en limonade 

• het meehelpen bij de lunch 

Dank jullie wel allemaal, het was een topdag! 

 



 

 

Kijk voor meer foto’s op onze sociale media. 



 

Schoolvoetbal 2022 

 

Nu alle beperkende coronamaatregelen verdwenen zijn, kan ook het schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen 

van groep 5 t/m 8 weer op de Impuls-agenda gezet worden.  

Op woensdag 13 april a.s. worden vanaf 15:00 uur de poulewedstrijden gespeeld en op vrijdagavond 13 mei 

zijn de finales. 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zichzelf vanaf donderdag 17 maart  online inschrijven op 

https://www.impuls-zwijndrecht.nl/schoolvoetbal 

Belangrijk om te weten; 

• Het schoolvoetbal is bedoeld om zoveel mogelijk kinderen een leuke en sportieve middag/avond te laten 

beleven. 

• Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen meedoen. Ervaring is niet nodig.  

• Schoolvoetbal is geen Champions League. Het gaat echt om het plezier.  

• Naast spelers zijn er ook begeleiders (ouders/verzorgers) nodig die de teams tijdens het toernooi begeleiden.   

   Ouders kunnen zichzelf vanaf 17 maart hiervoor ook aanmelden via het online inschrijfformulier. 

• Zonder begeleiding kan een team niet deelnemen. 

• Teamindelingen worden gemaakt door meester Ed in overleg met de juf van de desbetreffende groep.  

• Er zijn géén beste of slechte teams. Alle teams zijn even belangrijk. 

Voor meer informatie zie: https://www.impuls-zwijndrecht.nl/schoolvoetbal  

 

Verkerkloop 

Hierbij een reminder voor een ander sportief evenement. Kinderen die mee willen doen aan de Verkerkloop 

op 18 mei kunnen zich, tot uiterlijk maandag 4 april, inschrijven via:  

https://www.impuls-zwijndrecht.nl/verkerkloop  

 

https://www.impuls-zwijndrecht.nl/schoolvoetbal
https://www.impuls-zwijndrecht.nl/schoolvoetbal
https://www.impuls-zwijndrecht.nl/verkerkloop


 

Koningsspelen 

De volgende activiteit waarbij we ook een beroep op u als ouders gaan doen, is bij en voor de Koningsspelen. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

Voor de kerstvakantie hebben we aan u gevraagd bij het opruimen van de boekenkast uitgelezen 

kinderboeken die u over heeft te bewaren voor een nader te bepalen boekenmarkt. Bij Koningsdag hoort ook 

een markt, dus op de dag van de Koningsspelen, vrijdag 22 april, gaan we die markt groots organiseren! 

Ook krijgen de kinderen dan de gelegenheid hun eigen overtollig speelgoed te verkopen op de Impuls 

kleedjesmarkt.  

In een volgende nieuwsbrief volgen alle details! 

Noteer de datum alvast in uw agenda: Koningsspelen: 22 april! 

 

 


