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Voor uw agenda:  

Wo 16- 12  Kerststukjes maken 

Do 17-12  Digitale kerstviering 

Vr 18-12  Laatste lesdag van 2020 met aangepaste kerstlunch 

Za 19-12 t/m  Kerstvakantie  

zo 3-1-2021 

   

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Mediatoren gediplomeerd! 
 

Impuls is weer vier nieuwe mediatoren rijker! Sophie, Nicole, Loulou en Romy zijn 

met grote meerderheid gekozen door hun klasgenoten van groep 7.  

In november hebben zij samen met de mediatoren van groep 8, Pieter, Kai, Julie en 

Dominique, de training gevolgd.  

Alle kinderen zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Met dank aan Ed Voetee is hierbij de link om de video van de diploma-uitreiking te 
bekijken: https://youtu.be/HatEgGYQHP8  

 
 

Kerstviering 

Hoewel we een mooi en coronaproof plan hadden voor de kerstviering, heeft de kerkenraad van de Bethelkerk 

besloten ook geen uitzondering voor Impuls te maken. Dit jaar mogen scholen, verenigingen en zangkoren hun 

kerstuitvoering niet in de kerk laten plaatsvinden. Een besluit dat we super jammer vinden, maar wel goed 

kunnen begrijpen.  

De kerstviering komt er echter toch! Net zoals u inmiddels gewend bent om de weeksluitingen digitaal te 

kunnen meemaken, gaan we onze kerstviering helemaal filmen. En alle kinderen van Impuls, de peuters t/m 

groep 8, krijgen daar een rol in. 

De première staat gepland op donderdag 17 december en u krijgt, alweer net als bij de weeksluitingen, via de 

mail een link toegestuurd. Om precies 19.00 uur kunt u vanaf de bank onze kerstviering samen met het hele 

gezin meemaken. De link doorsturen naar opa’s en oma’s is natuurlijk toegestaan! 

 

Kerststukjes maken  

Op woensdag  16 december mogen alle kinderen kerststukjes maken. Het is de bedoeling dat elk kind zelf een 

bakje, kaars en versierspulletjes meeneemt. Voor oase en groen wordt gezorgd, maar mocht u nog wat 

kerstgroen overhebben, dan kunnen wij dat goed gebruiken! 

De klassenouders helpen, met inachtneming van de coronaregels, een handje mee en de ouderraad zorgt voor 

een heerlijke traktatie erbij! 

 

https://youtu.be/HatEgGYQHP8


 

ATOS Winter3Daagse  

Vrijdag 11 december a.s. starten we met het inzamelen voor de voedselbank t.b.v. de ATOS Winter3Daagse. 

We doen daar graag aan mee, want het aantal cliënten bij de Voedselbank neemt in deze tijd toe, terwijl het 

aanbod aan producten daalt. 

In elke groep staan twee lege (door Hema gesponsorde) dozen en het is natuurlijk heel fijn als we deze vol aan 

ATOS kunnen overhandigen.  

Producten mogen worden ingeleverd t/m woensdag 16 december. Op vrijdag 18 december zullen een aantal 

kinderen een interview houden met ATOS om onder meer te vertellen hoeveel producten we met ons 

Kindcentrum hebben opgehaald. 

Welkom zijn artikelen als: 

Tandpasta, tandenborstel 

Handzeep(pomp) 

Douchegel, shampoo 

Tampons, maandverband 

Wasmiddel, afwasmiddel 

Aardappelpuree 

Soep 

Blikken groente  

Blikken vis/vlees/leverpastei 

Brinta 

 

Rijst/pasta, pastasaus 

Nasi/Bami kruiden 

Limonadesiroop 

Knakworsten 

Zonnebloemolie 

Houdbare melk 

Pannenkoekenmix 

Jam, hagelslag, chocopasta 

Knäckebröd 

Thee/koffie, suikerklontjes 

Meer informatie over de actie en de radiomarathon kunt u vinden via https://www.winter3daagse.nl/ 

 

https://www.winter3daagse.nl/


 

Kerstcollecte 

Omdat we geen gewone kerstviering hebben, is er ook geen collecte dit jaar. Wel doen we mee, zoals u eerder 

las, met de Atos Winter3daagse. Daarnaast vragen we samen met de ouderraad aandacht voor Stichting 

Kinderen van de Voedselbank. Deze zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in 

Nederland tegen te gaan en zorgt voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de 

voedselbank door bijvoorbeeld kledingpakketten met daarin nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal 

leuke nieuwe cadeautjes uit te delen. 

Ook zorgen zij voor verjaardagspakketten en zorgen zij dat aan hen geschonken entreekaartjes voor dieren- of 

pretparken terechtkomen bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 

Mocht u de gedachte hierachter net als wij goed bij Kerstmis vinden passen, dan vragen wij u dit jaar, de door 

u voor onze kerstcollecte bestemde bijdrage, aan dit doel te doneren. Dit kan heel gemakkelijk via deze link: 

https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/doneren/  

Alvast bedankt! 

Kerstlunch 

De inmiddels tot een traditie geworden kerstlunch die door de ouders van elke groep verzorgd wordt, kan dit 

jaar niet in die vorm doorgaan. Maar natuurlijk maken we van de laatste lesdag wel een feestelijke! Alle 

kinderen t/m groep 6 nemen zelf hun lunch mee. Aan u het verzoek er die dag wat extra aandacht aan te 

besteden door bv. een vrolijk kerstservetje erbij te doen. De klassenmoeders zorgen dat er voor elke groep 

een extraatje bij de lunch is. 

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is geld ingezameld waarmee lunchinkopen worden gedaan. De kinderen  

verzorgen zelf hun eigen kerstbuffet en zij hoeven die dag dus alleen hun tussendoortje mee te nemen. 

De peuters hebben ook een kerstlunch, op donderdag 17 en vrijdag 18 december . Juf Larissa en juf Sandra 

doen daar zelf de inkopen voor, dus dat komt helemaal goed. De juffen verwachten de kinderen die dag in hun 

allermooiste kerstkleren. 

https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/doneren/


 

Buurman & Buurman  

Nee, hier geen recensie van een bekend kinderprogramma, maar u 

kent ze waarschijnlijk wel, die twee schattige klussers die denken alles 

te kunnen, maar bij wie elke klus fout gaat. Wij hebben op Impuls onze 

eigen Buurman en Buurman in ons midden, Rinus en Ed.  

Maar waar bij hun naamgenoten vaak iets mis gaat, zouden wij niet 

weten hoe en wat we zonder Rinus en Ed zouden moeten. 

Zij zijn onze steun en toeverlaat bij alles wat we ondernemen. Willen we een weeksluiting opvoeren, dan komt 

Rinus ons bijstaan met licht en geluid en als het moet, timmert hij ook een decorstuk erbij. Willen we een 

digitale weeksluiting, dan komt Ed om de hoek kijken. Zijn slogan: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk  

dat ik het wel kan’, is goud voor ons! Want tot nog toe heeft hij het nog nooit niet gekund.  

Zij doen dit en nog veel en veel meer met een warm hart voor Impuls en de kinderen. Ons team is niet 

compleet zonder deze twee kanjers en daarom hoog tijd voor dit ‘in ’t zonnetje’! 

Ed en Rinus: SUPER BEDANKT! 

Klasse!(n)ouders  

Ook een dik verdiend’ in ’t zonnetje’ voor onze klassenouders en de ouders van de ouderraad.  

De klassenouders hebben zich, ondanks alle beperkingen wegens corona, formidabel ingezet om toch allerlei 

leuke dingen voor de kinderen mogelijk te maken. Zonder hen waren er geen kruidnootjes gebakken! 

Datzelfde geldt voor de ouderraadouders die groepsoverstijgend zich ingezet hebben met hetzelfde doel. We 

hebben een super gezellig Sinterklaasfeest achter de rug met cadeautjes voor de kleintjes en bezoek van Sint 

en Piet langs alle groepen. En ook het kerststukjes maken a.s. woensdag is mogelijk dankzij de 

gemeenschappelijke inspanning van de klassenouders en ouderraad. 

Lieve ouders: ook jullie heel erg bedankt voor het meedenken om deze aangepaste vieringen vorm te geven 

en te helpen uitvoeren! 

 

Kerstvakantie-BSO 

In de vakantie ontvangen juf Samantha en juf Larissa de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op 

Impuls. Op  woensdag en vrijdag is de vakantieopvang op Het Akkoord.  

Let op: op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag ) sluit de vakantie-BSO om 16.00uur! 


