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Voor uw agenda: 

Ma 17 t/m do 20-2  Rapportgesprekken 

Vr 21- 2   Studiedag  voor het team: alle kinderen (m.u.v. peuters) vrij 

Za 22-2 t/m zo 1-3  Voorjaarsvakantie  

 

 
 



 

Gevonden voorwerpen 

Weet u het nog? Deze week liggen in de hal alle gevonden kledingstukken, rugzakken en bekers uitgestald. We 

hopen dat de tafels vrijdag helemaal leeg zijn! 

Juffendagbedankjes 

Wat zijn we op onze verjaardag enorm verwend door de kinderen en hun ouders. De duurzame spiegel krijgt 

een mooie plek en we gaan er uiteraard heel vaak in kijken om ons even de ‘mooiste juf van het land’ te 

voelen. Ook met de cheque waarop een geweldig bedrag staat om als team iets leuks met elkaar te kunnen 

gaan doen, zijn we heel erg blij!  

Dank ook aan alle ouders die op maandagochtend extra vroeg zijn  opgestaan om stapels pannenkoeken te 

bakken. De kinderen hebben gesmuld! 

En tenslotte een speciaal bedankje voor Muller finance B.V. die de stroop en de suiker voor op die 

pannenkoeken gesponsord heeft! 

 

 



 

Schoolvoetbaltoernooi 

Nog lang niet alle kinderen die zich aangemeld hebben voor het schoolvoetbaltoernooi hebben zich ook 

daadwerkelijk ingeschreven. Om een overzicht te krijgen van het aantal in te schrijven teams, is het belangrijk 

dit zo snel mogelijk, vóór de voorjaarsvakantie, alsnog te doen. 

Inschrijven kan eenvoudig via https://tinyurl.com/impuls2020 

Impuls op Instagram 

U kon ons al volgen via de website, Facebook en Twitter. Sinds kort is daar ook Instagram bij. 

#Impuls#volgons#honderdvolgersgingenualvoor#https://instagram.com/kindcentrum_impuls 

Schoolreis groep 3 t/m 8 

Op woensdag 8 april gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in 

Rhenen. De kosten hiervoor bedragen per kind €25,00.  Na de voorjaarsvakantie ontvangt u hiervoor de 

factuur van onze administratrice. 

Passion4kids  

Eveneens op woensdag 8 april vindt  voor de zesde keer Passion4kids plaats.  
Dit jaar zorgt christelijk kindcentrum De Rank ervoor dat Heerjansdam de primeur heeft: het veld achter de 
Dorpskerk vormt het toneel van Passion4kids. Voorafgaand hieraan is de tocht met het verlichte kruis waaraan 
kinderen, ouders en andere betrokkenen en belangstellenden kunnen deelnemen.  
 
Net als vorige edities belooft het een prachtige vertolking van het paasverhaal te worden. We willen u hierbij 
alvast van harte uitnodigen en u vragen Passion4kids op 8 april 2020 vanaf 18.30 uur (tocht met het kruis) of 
19.30 uur (Passion4kids) in uw agenda te zetten.  
 

Afwezigheid directie 

Van 9 t/m 13 maart is Lilian Schoonderwoerd afwezig. Voor dringende zaken kunt u terecht bij Mirjam Schop 

(teamleider bovenbouw), Mirjam van der Graaf (teamleider onderbouw) of Annemarie Faber (IB-er). 

 


