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Voor uw agenda:  

  

Vr 9-10  Weeksluiting gr. 3  

Vr 16-10  Lesdag voor alle kinderen, studiedag is uitgesteld 

Za 17 t/m  

zo 25-10  Herfstvakantie  

Wo 28 t/m 

vr 30-10 Groep 8 op kamp (onder voorbehoud) 

Vr 30-10 Weeksluiting Panda 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Coronaprotocol Impuls  
Inmiddels hebben we ook op Impuls dagelijks te maken met de zorgen rondom corona. Hoewel kinderen die 

verkouden zijn gewoon naar school mogen komen, gaat dat voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

helaas niet op. En met het toenemen van het aantal verkouden kinderen neemt ook de kans dat de juf gaat 

hoesten en een snotneus krijgt toe. 

Op het moment dat een medewerker meldt dat zij verkouden is, maakt zij een afspraak voor een test. Ondanks 

dat leerkrachten met voorrang hiervoor in aanmerking komen, hebben we inmiddels ervaren dat het in de 

praktijk erop neerkomt dat van aanvraag tot uitslag er gemiddeld zo’n 3 dagen mee heengaan. 

 

Drie dagen waarin wij onze uiterste best doen om de betreffende groep binnen het kindcentrum les te laten 

krijgen. Tot nu toe is dat bijna iedere keer gelukt door de flexibiliteit  van collega’s om van groep te wisselen of 

op hun vrije dag extra te komen werken, maar ook door de inzet van onze onderwijsassistentes en stagiaires.  

Een groep verdelen over de andere groepen doen we niet. Hoewel vanaf groep 5 de kinderen zelfstandig 

kunnen werken op hun chromebook, is er weinig gelegenheid om kinderen bij hun werk te helpen. Bij zowel de 

opgedeelde kinderen als die in de ontvangende groep gaat dit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs 

 

Houdt u er wel 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.  

 

Als uw kind thuis moet werken liggen er 2 scenario’s klaar. 

Scenario 1: wanneer de leerkracht thuis moet blijven, omdat er sprake is van thuisquarantaine en hij/ zij nog in 

staat is om zijn/haar werkzaamheden te kunnen verrichten, hebben de kinderen recht op thuisonderwijs.  

 

o Groep 1 en 2: op de eerste dag van de ziekmelding ligt er een werkpakketje klaar waar de 
kinderen zonder of met minimale instructie mee aan de slag kunnen. Dit werkpakket kan 
worden opgehaald door de kinderen in de klas. Vanaf dag 2 krijgen de kinderen 
instructiefilmpjes van de leerkracht hoe zij verder (online) aan de slag kunnen met de 
methoden van groep 1 en 2. 

o Groep 3: op de eerste dag van de ziekmelding ligt er een werkpakketje klaar waar de kinderen 
zonder of met minimale instructie mee aan de slag kunnen. Deze kan worden opgehaald door 
de kinderen in de klas. Hierna krijgen de ouders een instructiemail van de leerkracht hoe zij 
vanaf dag 2 (online) aan de slag kunnen met de methoden van groep 3.   

o Groep 4: op de eerste dag van de ziekmelding ligt er een werkpakketje klaar waar de kinderen 
zonder of met minimale instructie mee aan de slag kunnen. Dit werkpakket kan samen met de 



 

werkboeken worden opgehaald door de kinderen in de klas. Vanaf dag 2 krijgen de kinderen 
instructiefilmpjes van de leerkracht hoe zij in hun werkboeken en online aan de slag kunnen 
met de methoden van groep 4.  

o Vanaf groep 5: er wordt vanuit huis aan Gynzy gewerkt. Kinderen mogen thuis hun 
Chromebook gebruiken, wanneer hier een formulier voor ondertekend is. De leerkracht geeft 
om half 9 een instructie via Teams en is tussen 9:30 en 14:00 uur bereikbaar via de chat voor 
vragen.  

Scenario 2: wanneer de leerkracht ziek is en fysiek niet in staat is te kunnen werken op de locatie. 

o We proberen dit maximaal een dag te laten duren. In de tussentijd gaat de duo-collega of de 
collega uit de parallelgroep werk klaar zetten.  

o Op de tweede dag zorgt hij/zij ervoor dat de kinderen thuisopdrachten kunnen maken. De 
opdrachten zijn vaak herhaalopdrachten en kunnen zelfstandig gemaakt worden, waardoor u 
als ouder zo min mogelijk belast bent met geven van instructie om die opdrachten uit te 
voeren. 

 

 

Studiedag uitgesteld  

Helaas kan onze op 16 oktober geplande studiedag geen doorgang vinden. We zijn dan met teveel collega’s bij 

elkaar en hoewel het prima lukt om in onze hal 1,5 meter afstand te houden, willen we geen onnodig risico 

nemen. 

Met onze trainer hebben we afgesproken om, zodra de omstandigheden het weer toelaten, een nieuwe 

datum te plannen. De studiedag wordt dus wel uit- maar niet afgesteld. Uiteraard informeren we u tijdig over 

de nieuwe datum! 

Voor nu betekent het dat alle kinderen op vrijdag 16 oktober (hopelijk gewoon!) les hebben.   

 

Bestellen schoolfoto’s  

Op de inlogkaart stond helaas een verkeerde uiterste besteldatum vermeld. Dit moest 4 oktober zijn i.p.v 

4 augustus. Mocht u het niet geprobeerd hebben, omdat u dacht dat het niet kon? U kunt dan contact 

opnemen met chantal@hollandschoolfotografie.nl. Zij zetten uw fotos’s nog even ‘aan’, zodat er zonder 

verzendkosten besteld kan worden! 

 

mailto:chantal@hollandschoolfotografie.nl


 

Ventilatie  

Goed ventileren is natuurlijk altijd belangrijk, maar in deze tijd helpt het ook om een eventuele overdracht van 

het coronavirus te beperken. We zetten daarom de ramen en deuren open als het weer en temperatuur 

buiten het toelaten. 

Vooral als de kinderen in de klas rustig aan het werk of aan het spelen zijn, is dat soms wel fris. Daarom raden 

we u aan uw kind dagelijks een lekker warme trui of vest mee te geven. Het warme kledingstuk mag ook op 

school blijven, maar graag voorzien van naam en groep. Slingert er dan soms iets rond, kunnen we de eigenaar 

makkelijk terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

Buitenlesdag 22-9 

Op Impuls doen we veel aan bewegend leren. Dat niet alleen omdat bewegen zo gezond is, maar ook omdat 

we merken dat de betrokkenheid van de kinderen bij de les groot is en zij dan beter leren en onthouden. Op 

onze social media laten we regelmatig foto’s zien van zulke lessen! Nog leuker is zo’n bewegend lerenles als 

het buiten kan.  

Op  22 september was het de Nationale Buitenlesdag en uiteraard deden we daar als Impuls aan mee.  

Daarbij  kregen we bezoek van een journalist van De Kombinatie, maar ook werd juf Astrid geïnterviewd door 

de Atos. Via deze link: 

https://www.facebook.com/PITImpuls/posts/2262400250573190?notif_id=1601993471687856&notif_t=page

_post_reaction&ref=notif  

kunt u het interview beluisteren. 

https://www.facebook.com/PITImpuls/posts/2262400250573190?notif_id=1601993471687856&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/PITImpuls/posts/2262400250573190?notif_id=1601993471687856&notif_t=page_post_reaction&ref=notif


 

 


