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Voor uw agenda:
Vr 20-11

Weeksluiting gr 5

Vr 27-11

Weeksluiting Dolfijn

Di 24-11

Schoen zetten peuters

Wo 25-11

Schoen zetten kleuters, groep 3 en 4

Vr 4-12

Sintviering

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender

Zebrapad
We hadden de aankondiging nog maar net binnen of de actie
werd al uitgevoerd! De gemeente heeft ervoor gezorgd dat voor
de hoofdingang een voetgangersoversteekplaats is aangelegd.
Hopelijk zorgt deze voorziening er mede voor dat onze kinderen
weer een stukje veiliger zijn bij het naar Impuls komen of het
naar huis gaan.

Sinterklaas op Impuls
Hoewel Sinterklaas dit jaar veel zaken van achter zijn bureau en via de computer regelt, heeft hij ons
toegezegd toch even langs te komen op 4 december. Dat komt heel goed uit, want precies op die dag vieren
wij ook Sinterklaas met de kinderen.
Het zal een bescheidener feest zijn dan andere jaren, want helaas mogen we Sint geen groots welkom buiten
heten. Zelfs Sint moet zich aan alle coronamaatregelen houden en neemt daarom ook minder Pieten mee.
Wel neemt hij uitgebreid de tijd om met onze jongste kinderen een praatje te maken en naar hun knap
ingestudeerde liedjes te luisteren.
De oudste kinderen van groep 5 t/m 8 vieren het feest met eigengemaakte surprises in de klas. Deze week
hebben zij daarvoor lootjes getrokken. En natuurlijk zullen de Pieten ook de nodige pepernoten bij hen
afleveren!
Op 24 november mogen alle peuters hun schoen zetten en op 25 november alle kleuters en de kinderen van
groep 3 en 4. De andere kinderen hoeven dat niet, maar worden uiteraard niet vergeten door Sint!

Kerstviering
We zijn druk in overleg met de koster van de Bethelkerk over de (on)mogelijkheden om een Impulswaardige
kerstviering te houden. We hopen u hierover in onze volgende nieuwsbrief over te informeren.
Daarnaast willen we ook een van onze andere kerstactiviteiten, namelijk het maken van kerststukjes, door
laten gaan. Over het hoe (coronaproof), waar en wanneer wordt nog nagedacht, maar we weten al wel dat we
materiaal om kerststukjes te maken goed zullen kunnen gebruiken. Wellicht heeft u nog mini kerstballen,
dennenappels en andere decoratiebenodigdheden voor ons, maar ook zijn we heel erg blij met ‘groen’.

Heeft u plannen om uw coniferen te snoeien, wacht daarmee dan nog even tot de datum bekend is. De verse
dennentakken komen voor het maken van mooie kerstbakjes goed van pas.
Hebt u eventueel kerstgroen ter beschikking, laat ons dat dan even weten. De ‘droge’ materialen kunt u vanaf
nu al inleveren bij de juf van uw kind.
Wij kunnen onze inkopen dan afstemmen op wat we al hebben of nog krijgen. Alvast bedankt!

Even voorstellen: kindcoach Astrid Wegman
Mijn naam is Astrid Wegman en ik ben naast leerkracht op Impuls, binnen Pit ook werkzaam als kindcoach.
Dit is een positief extraatje waarbij ik samen met kinderen 1- op 1 tijd inruim om een vaardigheid te verwerven
die hen verder helpt in het onderwijs, zoals executieve functies, of sociaal- emotioneel, om beter in hun vel te
zitten.
Te denken valt aan vriendschappen aangaan en onderhouden, aan het werk gaan en blijven tijdens
lesmomenten, het verbeteren van de relatie tussen kind en leerkracht, het bouwen aan zelfbeeld en
zelfvertrouwen, etc.
Mijn hulp is gratis en laagdrempelig, het traject dat ik met kinderen aanga wordt niet opgenomen in hun
dossier of met externen gedeeld.
De komende tijd ga ik aan de slag met kinderen op Impuls, en ik gebruik daarbij regelmatig videobeelden.
Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. Kinderen zien zichzelf in actie en kunnen mooi benoemen wat
ze allemaal goed doen en hoe dat komt, om vervolgens hun kracht in te kunnen zetten bij momenten waar ze
minder tevreden over zijn. Vanzelfsprekend blijven de beelden binnen de school en worden ze niet online
gedeeld. Na ieder kindtraject worden de beelden vernietigd.
Helaas heb ik niet de luxe om met àlle kinderen een traject te starten, maar wanneer ik in observaties dingen
zie waarbij uw kind mijn hulp kan gebruiken, dan bied ik graag dat extra steuntje in de rug. Ik neem dan altijd
eerst contact met u op om uw toestemming te vragen.
Wie weet tot horens!
Vriendelijke groeten,
Astrid Wegman
Leerkracht, coach en schoolopleider PIT

IKC-raadslid gevonden
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief, heeft Marjolein Hamer, moeder van Noah uit de
pandagroep, zich aangemeld als kandidaat IKC-raadslid. Zij ziet het als een voorrecht Impuls te helpen continu
te blijven verbeteren en kinderen en ouders daarin te vertegenwoordigen.
Wij heten Marjolein dan ook van harte welkom in onze raad!

Digitale ‘schoolkrant’
Hoe vaak vraagt u het: ‘Hoe was het vandaag op school?’ Het standaard antwoord is vaak ‘oh leuk hoor’ of
‘goed’. Bij veel kinderen blijft het daarbij, want daarna willen ze lekker gaan spelen. Via sociale media zoals
Instagram en Facebook laten we regelmatig zien wat we doen, maar niet iedereen houdt zich daar dagelijks
mee bezig. Om alle ouders toch iets van die berichtgeving mee te geven, zijn we bezig met het vormgeven van
een digitale schoolkrant.
Deze schoolkrant ontvangt u 1 keer per maand in uw mailbox, zodat u niets meer van Impuls hoeft te missen.
Naast de ‘belevenissen’ onder lestijd biedt de krant ook ruimte voor eigen inbreng van leerlingen, leerkrachten
en ouders. Heeft u of uw kind iets leuks te melden mail dit dan naar ed.voetee@pit-ko.nl o.v.v. digitale
schoolkrant.
De schoolkrant is een aanvulling op de huidige nieuwsbrief. Aan het eind van deze maand kunt u de eerste
verwachten. Mocht u geen prijs stellen op de digitale schoolkrant kunt u zich te alle tijden uitschrijven zodat u
er geen meer ontvangt.

Sinterklaasverhaal met puzzeltocht
Helaas is een fysieke Sinterklaasintocht dit jaar niet mogelijk, maar Sinterklaas komt Zwijndrecht gelukkig wel
digitaal bezoeken!
Daarbij heeft hij de hulp nodig van alle Zwijndrechtse kinderen, want Verstop Piet is weer bezig geweest en
heeft Sint zijn grote boek en trouwe schimmel verstopt…..
Ook onze eigen kinderburgemeester Sophie van der Walle heeft een belangrijke rol hierin!
Vanaf zaterdag 14 november tot zaterdag 5 december is Sinterklaas elke week te zien in een video op
YouTube, Facebook en op de website van de gemeente Zwijndrecht
(https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Sport_cultuur_en_recreatie/Sinterklaas) en de organisaties van de
Sinterklaasintochten.
In een 4-delige serie video's wordt een avontuurlijk Sinterklaasverhaal verteld. Als rode draad door de video's

loopt een puzzeltocht met belangrijke aanwijzingen en tips, waarmee kinderen in Zwijndrecht en Heerjansdam
Sinterklaas kunnen helpen. De oplossing van de puzzel kunnen ze sturen naar sinterklaas@zwijndrecht.nl.
De video's worden gepubliceerd op zaterdag 14, 21 en 28 november. Op donderdag 3 december om 19.00 uur
komt de laatste video online en zal bekend worden of kinderen in Zwijndrecht de oplossing en dus het
antwoord op de vraag van Sinterklaas hebben gevonden. Veel puzzel plezier en succes!

