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Voor uw agenda:  

Vr. 19-2  Studiedag (alle kinderen, m.u.v. de peuters, vrij)   

Za 20-2 t/m zo 28-2 Voorjaarsvakantie 

Ma 1-3   Gewone lesdag! 

Vr  12-3:    Administratie-/ studiedag voor het team (alle kinderen, m.u.v. de peuters, vrij) 

Di 25-5:   Studiedag (alle kinderen vrij)  

 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

 

 

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


 

Opsteker! 

Wat zijn we trots op onze kinderen en hun ouders als we zien hoe het gaat met thuisonderwijs! Een 

welverdiend compliment voor de kinderen, want ze doen het toch maar mooi: elke dag netjes op tijd achter 

laptop of chromebook en hard aan het werk. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, ook een mega 

compliment aan jullie als ouders, die naast jullie eigen thuiswerk, de kinderen ondersteunen en op het rechte 

digitale pad houden. 

Niet alles ging goed natuurlijk, we hebben de afgelopen weken veel bijgeleerd. Het bleek ook regelmatig dat 

de kinderen ons een stap voor waren in het ontdekken van de mogelijkheden van Teams. Soms leidde dat tot 

irritaties, maar een beetje humor was het ook wel toen onze stichtingdirecteur Ad Vos belde of wij wisten dat 

een van onze leerlingen hem aan een groeps-chat had toegevoegd. 

Veel van die perikelen zijn inmiddels opgelost, maar mocht u tips voor ons hebben, horen wij die, net als de 

tops, heel graag! 

Ondanks dat we onze draai gevonden hebben in het online lesgeven, kunnen we niet wachten om alle 

kinderen gezond en wel weer live op Impuls te begroeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoop op betere tijden! 

Foto: Linda van der Vlis 



 

Aangepaste agenda studiedagen 

Door de coronamaatregelen hebben onze geplande studiedagen geen doorgang kunnen vinden. Ook moeten 

we vanwege de lockdown een andere planning maken voor het afnemen van de citotoetsen. Normaal staan 

die gepland in de maand januari. De bedoeling is dat we, zodra de kinderen weer naar Impuls mogen komen, 

eerst twee weken ouderwets gezellig samen hard aan het werk gaan. Na de voorjaarsvakantie starten we dan 

met het afnemen van de cito’s. Daarna worden alle resultaten door de juffen en meester geanalyseerd en 

geëvalueerd op een administratie-/ studiedag. Hierop volgt dan altijd een gesprek over die resultaten met u als 

ouder. 

Er moeten dus wat data aangepast worden in de agenda. Hieronder staan de nieuwe data, nog wel onder 

voorbehoud. Want mogen we de deuren van Impuls ook op 8 februari nog steeds niet open zetten,  

moeten we weer een ander plan maken. 

o Vr 19-2:  Studiedag voor het team, alle kinderen vrij (m.u.v. de peuters) 
o Ma 1-3:  Gewone lesdag (studiedag wordt uitgesteld naar dinsdag 25-5) 
o Di 2-3:   Start afname cito's  
o Vr  12-3:   Administratie-/ studiedag voor het team, alle kinderen vrij (m.u.v. de peuters) 
o Vr  19-3:  Rapporten mee 
o Ma  22-3 t/m  

wo  31-3:  Rapport-/ oudergesprekken 

Voor groep 8 geldt in verband met de verwijzing naar het VO een  ander programma. Deze ouders krijgen daar 
apart informatie over.  

Juffendag 

Hoewel alle juffen en de meester bijna (op 15 maart) jarig zijn en we best aan een feestje toe zijn, hebben we 

toch besloten om onze verjaardag dit jaar op een later tijdstip te vieren. Wanneer, dat hangt natuurlijk, 

alweer, voor een belangrijk deel van alle coronamaatregelen af, maar uitstel betekent zeker geen afstel! 

We gaan er vanuit dat we ergens in het begin van de zomer een nieuwe datum kunnen prikken. 



 

Webinar voor ouders 

Hoewel het natuurlijk super zou zijn dat onderstaand aanbod als mosterd na de maaltijd komt, omdat de 

lockdown op 8 februari voorbij is, willen we voor het geval dat… u de kans niet onthouden om deze webinar 

toch te volgen. 

Humanitas Home-Start is er voor steun aan ouders en gezinnen, maar ook zij zijn momenteel beperkt 

in wat mogelijk is. Om in deze tijd toch wat extra’s te kunnen betekenen voor ouders, bieden zij aan alle 

ouders in de Drechtsteden, een gratis Webinar aan met de titel ‘Alle ballen in de lucht, hoe dan?’ 

Via deze link kunt u zich voor deelname aanmelden: 

https://stichting-the-family-factory.webinargeek.com/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-home-start-

sliedrecht-en-hardinxveld-giessendam  

Meer informatie over de inhoud van dit Webinar vindt u op de website van de the family factory, die deze 

Webinar verzorgt.  

Beweegkalender van Toppie 

Wekelijks zetten de Toppiecoaches 5 beweegoefeningen en tips online. Kinderen  kunnen de oefeningen en 

tips dagelijks bijhouden. En even bewegen tussen de online lessen door is natuurlijk fijn!  

De beweegoefeningen zijn te bekijken op het Youtube-kanaal van Toppie, met de volgende link kom je direct 

bij de playlist van de beweegkalender.  

Beweegkalender - Toppie Zwijndrecht | Toppie Sport & Cultuur Coach (doemeemettoppie.nl) 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstichting-the-family-factory.webinargeek.com%2Falle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-home-start-sliedrecht-en-hardinxveld-giessendam&data=04%7C01%7CLilian.Schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C0cfab453c1d1464dd76e08d8c1ddff3d%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637472506509633344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WqcnBZHQs3nXnKog2uwSqaGlBdhSqHXGAHs5Hpuo538%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstichting-the-family-factory.webinargeek.com%2Falle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-home-start-sliedrecht-en-hardinxveld-giessendam&data=04%7C01%7CLilian.Schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C0cfab453c1d1464dd76e08d8c1ddff3d%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637472506509633344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WqcnBZHQs3nXnKog2uwSqaGlBdhSqHXGAHs5Hpuo538%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzwijndrecht.doemeemettoppie.nl%2Fbeweegkalender%2F&data=04%7C01%7Clilian.schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C2c45dcc20d07423188d208d8bee2ac41%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637469228077121191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6kAlPLP1QX0i5JJOfBZqgKhAyu3ao0bj8fV1lF1dx8c%3D&reserved=0

