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De inhoud van nieuwsbrief 13 

• Studiedag 4 april 

• Koningsspelen 

• Avondvierdaagse 

• Actie voor Oekraïne 

 

 

  

Voor uw agenda:  

Vr 1-4    Weeksluiting gr 4  (géén grap) 

Ma 4-4   Studiedag    (alle kinderen m.u.v de peuters vrij) 

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 

Za 23-4 t/m Zo 8-5 Meivakantie 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

 

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


 

Studiedag 4 april 

As. maandag 4 april zijn alle kinderen vrij in verband met onze studiedag. De peutergroep is wel open en juf Bo 

is het vertrouwde gezicht voor onze jongste kinderen. 

Als team gaan wij  aan de slag met het thema zelfregulatie. Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig 

handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Kinderen voelen zich meer eigenaar van hun eigen 

leerprocessen en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Wij hopen deze dag weer een stukje vaardiger te 

worden om kinderen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en eigenaarschap te stimuleren . 

 

Koningsspelen 

In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-

Alexander. Doel daarvan was te laten zien dat sporten niet alleen gezond, maar ook heel leuk is. Sindsdien is 

het een traditie geworden ze elk jaar te houden. 

Impuls geeft er dit jaar een bijzondere invulling aan door het houden van een ludieke sponsorloop. 

De kinderen van de bovenbouw gaan lopen in het rood-wit-blauw en oranje, de kinderen van de onderbouw 

toeren op hun, van tevoren versierde, fietsen en stepjes rondjes om het gebouw. 

De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor nieuwe beweegtoestellen op het plein. Er bestaat bij de 

kinderen al een tijd de wens voor een nieuw duikelrek (het oude is kapot). Daarnaast staat een nestschommel 

hoog op de verlanglijst! 

De sponsorloop wordt in de ochtend gehouden en ’s middags is er een Impuls vrijmarkt op het plein. Daar 

worden de boeken verkocht en mogen kinderen op een kleedje hun eigen overtollige speelgoed verkopen. De 

opbrengst van de markt gaat eveneens naar het speeltoestellendoel! 

Binnenkort ontvangt u een speciale nieuwsbrief met alle ins en outs over de sponsorloop en de vrijmarkt.  

We rekenen op veel publiek die dag! 

Boeken voor de markt kunt u vanaf dinsdag 19 april (meteen na Pasen) kwijt op het podium in de hal. 

 



 

Avondvierdaagse 

Wegens een tekort aan vrijwilligers en het niet kunnen garanderen van de veiligheid is sinds 2017 de 

Zwijndrechtse Avondvierdaagse niet meer doorgegaan. Een nieuw comité heeft weer leven in de organisatie 

geblazen en na 2 jaar niet doorgaan wegens corona, gaat het loopfestijn dit jaar wel door. Begrijpelijk dat we 

nu de vraag krijgen of Impuls ‘meeloopt.’ 

De PIT kindcentra in Zwijndrecht, waaronder Impuls, lopen echter niet mee. 

Natuurlijk kunt u uw kind wel laten meedoen met de sportvereniging waar het lid van is. Particulier inschrijven 

is ook mogelijk en als u samen met andere ouders afspreekt als groepje te lopen, is dat nog gezellig ook! 

Actie voor Oekraïne 

Onze groep 8 is erg begaan met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Helemaal spontaan is een groepje 

kinderen uit deze klas begonnen met geld inzamelen voor giro 555. Deze week kwamen ze met het verzoek of 

ze hun actie naar heel Impuls mogen uitbreiden.  

Ook juf Annemarie Faber trekt zich het lot van de Oekraïners zodanig aan dat zij samen met haar gezin hun 

huis openstelt om volgende week 2 meisjes van 19 en 20 jaar op te vangen. De kinderen van groep 8 willen 

graag met hun actie ook deze meisjes ondersteunen, zodat zij leuke dingen kunnen doen om de nare tijd die zij 

doormaken een beetje naar de achtergrond te dringen. 

Daarom deze oproep van de kinderen van groep 8: 

Beste ouders van Impuls  

Wij zijn groep 8. Wij zamelen flessen in voor Oekraïne. Wij vragen u om ons mee te helpen 

een inzamelingsactie van flessen. Wij leveren elke vrijdag de 

flessen in die u met uw kind meegegeven heeft. Dat brengen 

wij weg. Het geld word gesplitst. De helft gaat naar giro 555 en 

de andere helft gaat naar juf Annemarie die 2 Oekraïnse 

kinderen in huis neemt. Dan kunnen zij ook leuke dingen doen. 

Daarom vragen u om ons te helpen met deze actie. Alvast bedankt  

Liefs groep 8 [geschreven door groep 8 ] 

Geweldig toch? Wij zijn enorm trots op deze kanjers! Doen jullie allemaal mee? 

Het meegeven van lege statiegeldflessen kan vanaf vandaag. 

Alvast bedankt mede namens de rest van Impuls! 

 


