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Voor uw agenda: 

  

Vr  25-9:   Weeksluiting gr. 8 

Wo 30-9  

t/m zo 11-10 Kinderboekenweek  

Vr 2-10  Weeksluiting gr. 6  

Vr 9-10  Weeksluiting gr. 3  

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Video’s informatieavond 

Mocht u om wat voor reden ook, er niet aan toegekomen zijn de digitale informatieavond van de groep van 

uw kind te bekijken: u heeft de gelegenheid nog t/m zaterdag 19 september. Daarna worden ze offline gezet.  

 

Weeksluitingen 

Het was na de zomervakantie heel fijn om weer ‘gewoon’ met de kinderen aan het werk te kunnen gaan.  

Maar echt gewoon is het natuurlijk nog steeds niet. 

We hebben veel nagedacht over hoe we Impuls zoveel mogelijk Impuls kunnen laten blijven en zaken zoals de 

weeksluiting toch, maar dan wel coronaproof, door te kunnen laten gaan. 

De eerste ronde weeksluitingen (t/m januari 2021) gaat daarom als volgt. 

Elke groep komt aan de beurt op een van de data die in de activiteitenkalender staan. Groep 1 t/m 4 voeren 

hun weeksluiting op voor de onderbouw op de gebruikelijke tijd op vrijdagmiddag en de groepen 5 t/m 8 doen 

datzelfde voor de bovenbouw. Helaas kunnen we daarbij de ouders niet verwelkomen, omdat het houden van 

1,5m afstand niet te garanderen valt. 

Maar elke weeksluiting wordt gefilmd en op vrijdagavond na de uitvoering tusen 19.00 en 21.00uur in een 

besloten Youtubekanaal online gezet. Via de leerkracht ontvangen alleen de ouders van de groep die aan de 

beurt is een mail met een link, zodat u met de hele familie ’s avonds gezellig terug kan kijken. 

 



 

Buitenkeuken 

 
Omdat het gebouw van Impuls al wat ouder is, moet er af en toe iets opgeknapt worden. Zo waren dit voorjaar 

de aanrechtjes in de kleuterlokalen heel nodig aan vervanging toe. Omdat de zinken aanrechtbladen nog best 

goed waren, wilden we in het kader van duurzaamheid die het liefst herplaatsen. Maar helaas bleek dat ze niet 

pasten in de nieuwe ombouw en kastjes.  

Een van de medewerkers van het PIT onderhoudsteam heeft er een project van gemaakt en daarom is ons 

kleuterplein nu verrijkt met een hele leuke buitenkeuken met een kraan waar echt water uitkomt! 

Femke van der Giessen: heel erg bedankt! Onze peuters en kleuters zijn er super blij mee! 

 

 



 

Coronaprotocol  

Het aantal coronabesmettingen neemt landelijk toe en daarmee onze zorg dat we binnen Impuls er ook mee 

te maken zullen krijgen. Verkoudheidsverschijnselen zijn al aanleiding om thuis te blijven en als dat een van de 

juffen betreft of een van hun huisgenoten met koorts, dan hebben we een probleem.  

We hopen dat we met elkaar zo goed mogelijk om kunnen gaan met deze situatie. Houd er rekening mee dat 

het voor kan komen dat uw kind één of meerdere dagen niet naar het kindcentrum kan komen. Helaas zien we 

dit lang niet altijd van tevoren aankomen en kan het dus zijn dat we u pas op de dag zelf op de hoogte stellen. 

Ons advies is om met andere ouders te kijken en af te spreken hoe zo’n situatie gezamenlijk is op te vangen. 

Als er een plan ligt, scheelt dat stress. Denk hierbij aan samen thuiswerken met vriendjes/vriendinnetjes.  

Er is inmiddels een uitgebreid protocol gemaakt met daarin ook alle stappen betreffende thuisonderwijs,. Dit 

ligt nu ter goedkeuring bij de IKC-raad. Zodra het protocol definitief is, ontvangt u het per mail zodat u weet 

waar u aan toe bent als uw kind wegens corona thuis moet blijven. 

Chromebookgebruik thuis 

Onder lestijd maken de kinderen van groep 5 t/m 8 gebruik van chromebooks. De chromebooks zijn van 

school, maar bij schade vragen wij ouders om een beroep te doen op hun aansprakelijkheidsverzekering. 

De Chromebooks mogen nu ook indien er sprake is van thuisonderwijs, mee naar huis genomen worden. Het 

risico op schade, bv. bij het vervoer, neemt daardoor wel iets toe. 

Voor het thuisgebruik vragen wij ouders dan ook een formulier te ondertekenen om te verklaren dat zij bereid 

zijn aan het chromebook ontstane schade door hun WA-verzekering te laten vergoeden. 

Chroombookgebruik BSO 

Door de komst van chromebooks beschikt Impuls niet meer over pc’s. Tijdens BSO-tijd mochten kinderen daar 
gebruik van maken om huiswerk te maken of een spelletje te spelen. Nu kunnen de kinderen die over een 
‘eigen’ device beschikken daar tijdens de BSO gebruik van maken, uiteraard met de afspraak deze na gebruik 
weer netjes in de oplaadkast terug te plaatsen.  
Kinderen uit groep 3 en 4 mogen gebruik maken van een chromebook uit de ‘algemene’ kast. Dit kan echter 
alleen op aanvraag via de ouders, waarbij hen gevraagd wordt voor deze kinderen ook een formulier voor 
aanvaarden van aansprakelijkheid bij eventuele schade te ondertekenen. 
 
U ontvangt het betreffende formulier als bijlage bij deze mail en verzoeken u vriendelijk het zo spoedig 
mogelijk ondertekend weer in te leveren. Kunt u thuis niet printen, dan kan uw kind bij de juf om een papieren 
exemplaar vragen. 



 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 2020 gaan we op Impuls terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We gaan spannende 
verhalen lezen over ridders of we komen van alles te weten over de Oudheid. En hebben daar geen 
tijdmachine voor nodig, want we gaan met alle kinderen terug in de tijd lezen. Misschien heeft u thuis nog wel 
een boek van vroeger of over vroeger en mag uw kind dit boek tijdens de Kinderboekenweek in de klas laten 
zien. Dat zou super leuk zijn! We gaan werelden van toen verkennen, door het lezen van boeken en werken 
over een bepaalde tijd of figuur! 

 

Dag van de PIT’er (bericht van het bestuur) 

Beste ouder,  
Net zoals voorgaande jaren vieren wij de landelijke Dag van de pedagogisch medewerker en de landelijke Dag 
van de leraar niet meer afzonderlijk bij PIT kinderopvang & onderwijs. Wij bieden kinderopvang en onderwijs 
aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één organisatie en daar hoort een gemeenschappelijke dag bij waarop 
alle PIT’ers centraal staan.  
Elke vierde donderdag in september is het de Dag van de PIT’er. Op 24 september a.s. zetten wij daarom onze 
medewerkers extra in het zonnetje. Zij zorgen er elke dag met veel enthousiasme en energie voor dat kinderen 
van 0 tot 13 jaar ontwikkelkansen krijgen. Zeker in deze anders dan andere tijden is dat een uitdaging. Wat zijn 
we trots op de prestaties die de afgelopen periode zijn geleverd: van thuisonderwijs tot en met 
huiswerkpakketten en noodopvang. Van de ene op de andere dag werd er een groot beroep gedaan op de 
flexibiliteit van onze medewerkers. Mooi om te ervaren dat het met elkaar gelukt is om ook in deze bijzondere 
omstandigheden kinderen te blijven ontwikkelen.  
Wat ons betreft is dit een groot compliment waard en daar staan wij graag op 24 september a.s. extra bij stil! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ad Vos 
Bestuurder 


