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Voor uw agenda: 

  

Ma 7-9:   Studiedag (alle kinderen m.u.v. de peuters) vrij 

Di 8-9:   Informatieavond 

Wo 9-9 en do 10-9: Schoolfotograaf  

 

 



 

FavoRIETjes 

Wat was het super om in de vakantie al die stralende koppies van de kinderen (en sommige juffen) te zien 

terwijl ze door  een RIETje verbonden waren aan hun favoRIETe drankje.  Mooi dat we zo even mee konden 

genieten van alle  vakantiebelevenissen! Het is leuk als iedereen een uitgeprint exemplaar van zijn of haar foto 

bij zich heeft, want dan hangen we meteen de prikborden ermee  vol! Maandag horen we graag de 

bijbehorende avonturen! 

Stand van zaken corona 

In de bijlage ‘Ouderbrief corona 28-8”  leest u een update over de stand van zaken namens het bestuur van 

PIT. 

Op Impuls houden wij nog vast aan de maatregelen zoals die voor de vakantie ook gehanteerd werden. Dus 

vaak handen wassen, extra schoonmaakbeurten van de tafels , verspreid binnen komen en  naar buiten gaan 

bij begin- en eindtijden en pauzes. Helaas moeten we ook nog even vasthouden aan de regel  geen ouders in 

het kindcentrum. Waar dat wel  nodig is, wordt vooraf een afspraak gemaakt. 

Aangepaste begin- en eindtijden 

De voor de vakantie aangepaste begin- en eindtijd van het onderwijs blijft tot nader orde zoals het was.  

Let wel op: uw kind gaat naar een nieuwe groep, van oneven naar even of omgekeerd. Dus daarin verandert 

voor u wel  iets, want de tijden per groep blijven hetzelfde: 

Dolfijn, groep 3, 5 en 7:   van 8.20u tot 13.50u. 

Panda, groep 4, 6 en 8:    van 8.30u tot 14.00u. 

De tijden, het brengen en ophalen van peutergroep Vlinder blijven zoals het nu is. 



 

Informatieavond 

Zoals u misschien al wel  had verwacht, zal ook de informatieavond niet verlopen zoals we gewend zijn. Om u 

toch van de informatie over het nieuwe schooljaar te kunnen voorzien, hebben wij gekozen voor een digitale 

informatieavond. Op dinsdag 8 september ontvangt u een link, waarmee u de informatiefilm kunt bekijken. 

Deze film blijft online staan en kan dus op ieder gewenst moment bekeken worden. Vragen kunnen tot en met 

donderdag 10 september per mail gesteld worden, waarop een mail volgt waarin alle vragen worden 

behandeld. 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 9 september worden alle kinderen individueel en samen met hun groep op de foto gezet. Op 

donderdag 10 september zijn de peuters aan de beurt.  

Tijdens lestijd is er ruimte in de planning van de fotograaf om broertjes en zusjes samen te fotograferen. 

Helaas is er dit jaar wegens de coronamaatregelen geen mogelijkheid om na lestijd ook met broertjes en zusjes 

die nog niet of niet meer op Impuls zitten op de foto te gaan. In de bijlage leest u tips van de fotograaf over 

welke kleding uw kind(eren) die dag het beste aan kan/ kunnen trekken en de informatie over wanneer de 

foto’s geleverd zullen worden. 

Jaarkalender activiteiten 

Zoals we voor de zomervakantie al aankondigden, stappen we met het ingaan van het nieuwe schooljaar over 

naar een digitale versie van onze (activiteiten)kalender. In deze kalender zijn naast de schoolvakanties en 

studiedagen ook alle activiteiten zoals bijvoorbeeld de weeksluiting, oudergesprekken, sportdagen, schoolreis, 

etc. te vinden. Een digitale activiteitenkalender heeft een aantal  voordelen ten opzichte van de traditionele 

papieren versie. Één van de voordelen is dat wijzigingen direct zichtbaar zijn op de kalender. Daarnaast is het 

mogelijk om een enkele activiteit of de complete agenda te "importeren" in uw eigen digitale (google) agenda 

app op bijvoorbeeld uw telefoon. 

De Impuls activiteitenkalender is te vinden op onze website. Via https://www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

Tip! Gebruikt u uw smartphone of iPhone, ga dan naar https://m.impuls-zwijndrecht.nl/   en klik op de button 

activiteitenkalender. Eenmaal op de juiste pagina staat onder de activiteitenkalender een korte instructie hoe 

u deze kunt "importeren" in uw eigen (google) agenda. Tevens is er de mogelijkheid om een afdruk te maken. 

Voor meer informatie over het gebruik van de google agenda app kunt u kijken op 

https://www.google.com/intl/nl/calendar/about/  

Gebruikt u een andere digitale agenda app, kijk dan in de gebruikershandleiding van de desbetreffende app. 

https://www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender
https://m.impuls-zwijndrecht.nl/
https://www.google.com/intl/nl/calendar/about/

