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De inhoud van nieuwsbrief 14 

 

• Terugblik Paasviering  

• Schoolvoetbaltoernooi  

• Koningsspelen 

• Sponsorloop 

• Update Actie Oekraïne 

• Schoolreis  

 

 

  

Voor uw agenda:  

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


 

Terugblik Paasviering 

Hoewel het echte paasfeest nog gevierd moet worden, hebben we het op Impuls al achter de rug. Met hulp 

van de ouderraad en onze klassenmoeders, hebben we een mooie viering gehad. Waar we voorheen een 

bloemengroet brachten bij de ouderen in onze wijk en Swinhove, is dat in verband met het toch nog steeds 

aanwezige coronavirus en de kwetsbare gezondheid van deze mensen, omgezet naar het rondbrengen van een 

paaskaart die veilig door de brievenbus kan. 

Met een gezellige paaslunch en een viering in de hal met verhaal, gedichten en liedjes sloten we deze zonnige 

dag af. 

Om u thuis een stukje van de paasvieringen mee te laten beleven, hierbij de link naar 3 liedjes die we 

gezongen hebben.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pjxm4NUDDhc  

https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s  

https://www.youtube.com/watch?v=vmyYIXEtY-A  

Schoolvoetbaltoernooi 

Onze eigen ’Oranjehelden’ hebben het op het afgelopen schoolvoetbaltoernooi uitstekend gedaan. Het was 

wel een middagje heftig improviseren, want uitgerekend op deze dag waren er veel spelers uitgeschakeld door 

de griep. Met helaas één team minder dan de bedoeling was werd er (gelijk) gespeeld, soms verloren maar 

vooral: veel gewonnen. 

De teams van groep 5 en 6  werden 4de van hun poule, het jongensteam van groep 7 werd  2de, De jongens van 

groep 8 zijn 5de geworden, en de meisjes van groep 7/8 zelfs kampioen! Trots op al deze kanjers 😊 

De jongens van 7 en de meisjes van 7/8 zijn door naar de finale die gespeeld wordt op vrijdag 13 mei bij VVGZ. 

 

Koningsspelen 

Om het voor de kinderen nog leuker te maken, zijn er een paar kleine veranderingen in het dagprogramma. 

Net als boeken voor de boekenmarkt, zullen we nu ook het speelgoed inzamelen en op kramen verkopen. Dit 

komt in plaats van de kleedjesmarkt, die komt dus te vervallen. Zo kunnen alle kinderen lekker rondsnuffelen 

voor een mooi boek of leuk stuk speelgoed!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjxm4NUDDhc
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s
https://www.youtube.com/watch?v=vmyYIXEtY-A


 

Het inleveren van het speelgoed kan vanaf dinsdag 19 april bij de juf of meester of op het podium, graag 

voorzien van een prijssticker, zodat het verkocht wordt voor de prijs die u het zelf waard vindt  

(€ 0,20/€ 0,50/€ 1,-).  Daarnaast kunt u ook duurder speelgoed inleveren. Prijst u dat met wat u vindt dat het 

waard is. Er komt een aparte kraam met het hoger geprijsde speelgoed. 

Om organisatorische redenen wordt de boeken- en speelgoedmarkt binnen gehouden, in de hal en in het 

speellokaal. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden in de klas opgehaald door hun ouders, om zo samen over de 

markt te lopen. De andere kinderen mogen zelfstandig inkopen doen. 

Zorgt u ervoor dat de kinderen kleingeld bij zich hebben?  

 

Om verwarring te voorkomen: zowel de opbrengst van de boekenmarkt als van het verkochte speelgoed zal 

gebruikt worden voor een nieuw speeltoestel op het plein.  Met dit aangepaste plan hoeven de kinderen nu 

niet zelf meer op een kleedje te zitten. 

De OR kwam met het idee om het niet verkochte speelgoed te doneren voor Oekraïne.  

 

Sponsorloop 

Hopelijk zijn de kinderen al flink aan het rondvragen voor sponsoren en rennen ze een mooi bedrag bij elkaar!  

Komt u ze ook aanmoedigen?! 

Rooster sponsorloop 

10.00 – 10.15: Sponsorloop peuters  

10.30 – 10.50: Sponsorloop groep 1/2   

10.50 – 11.10: Sponsorloop groep 5/6   

11.15 – 11.35: Sponsorloop groep 3/4  

11.35 – 11.55: Sponsorloop groep 7/8   

 

Het geld halen de kinderen na afloop op bij hun sponsoren en leveren dit uiterlijk vrijdag 13 mei in bij hun juf/ 

meester.   

Tijdens de sponsorloop worden er op het plein oud-Hollandse spelletjes georganiseerd voor de andere klassen.  

De kinderen mogen deze dag in het rood-wit-blauw en/of oranje verkleed naar Impuls komen. Ze nemen zelf 

hun koninklijke lunch mee, er wordt wel voor iets extra’s gezorgd.  

We hopen er zo voor te hebben gezorgd dat de kinderen deze dag als een echte feestdag ervaren!  

 

 



 

Update Actie voor Oekraïne 

 
Het inzamelen van flessen loopt als trein. De kinderen van groep 8 zijn er dagelijks 

druk mee en het is tof om te zien hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen en elke 

dag flessen uitzoeken en wegbrengen naar innamepunten. 

Ze hebben gezorgd voor posters in alle groepen en boven de verzamelbak hangt 

inmiddels ook een thermometer waarop de stand staat. Met trots kunnen we hier 

meedelen dat er inmiddels voor €460,70 aan statiegeld is opgehaald! 

Namens groep 8: heel veel dank allemaal! 

Schoolreis 

In overleg met de ouderraad is besloten dat de schoolreis voor groep 3 t/m 8 over de zomervakantie 

heengetild wordt naar september. Niet alleen de drukte van de laatste weken voor de vakantie speelt daarbij 

een rol. Het grootste probleem is dat er heel veel scholen met een inhaalslag aan activiteiten bezig zijn en veel 

bestemmingen in de korte periode tot de vakantie al volgeboekt zijn. 

Het uitje van de kleuters is wel geregeld. Zij gaan op woensdag 1 juni naar Avonturenboerderij Molenwaard. 

Ook aan de peuters is gedacht, maar dat blijft nog even een verrassing. 

 

Fijne Paasdagen! 

 Alle medewerkers van Impuls wensen kinderen en ouders: 


