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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


 

We mogen weer! 

A.s. maandag 8 februari verwelkomen wij heel graag al onze kinderen weer! Daar zijn we super blij om, maar 

het is ook best een beetje spannend. Want er zijn nogal wat maatregelen (te vinden op Coronavirus en 

basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl ) die we moeten nemen 

om het fysieke onderwijs zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Hoe wij het gaan doen, leest u onder het 

kopje ‘Aanpassingen’. Graag zouden we ook de deur voor u als ouders weer openzetten, maar dat is helaas 

nog niet toegestaan. Gelukkig staan de telefoon, de mail en Teams tot onze beschikking, dus contact blijft 

altijd mogeljk! 

Het plezier om het weerzien met de kinderen staat nu voorop! Maandag gaan we aan het werk, maar we 

ruimen ook tijd in om weer aan het bij elkaar zijn te wennen. Zo snel mogelijk pakken we de draad weer op en 

maken er met alle aanpassingen het beste van! 

Speurtocht 
 
Nu de lockdown voor de scholen bijna voorbij is en we ons enorm verheugen op het weerzien met onze 
kinderen, sluiten we deze enerverende  periode graag met jullie af door middel van een gezellige én gezonde 
activiteit. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een speurtocht door onze wijk. Om mee te kunnen doen is het 

belangrijk dat je de beschikking hebt over een telefoon met internet via 4G/5G  

Door het volgen van de aanwijzingen komen jullie langs de letters van IMPULS. Bij elke letter staat een QR-
code die gescand moet worden. Een van de leerkrachten vertelt dan welke opdracht bij die letter hoort.  
De antwoorden kunnen ingezonden worden via het formulier dat te bereiken is door de QR-code onderaan de 
route van de speurtocht te scannen.  
Voor meer info over het scannen van een QR-code: https://www.impuls-zwijndrecht.nl/qrcode 

De foto’s kunnen doorgestuurd worden naar ed.voetee@pit-ko.nl 
Als jullie foto’s  uit de eerste en laatste opdracht gedeeld mogen worden op onze social media, graag dat erbij 
vermelden. Ed maakt er dan een vrolijke collage van. 
De speurtocht kan gelopen worden vanaf vrijdag 5  februari om 12.00uur t/m zondag 7 februari 17.00uur. 
We gaan ervan uit dat bij het speuren iedereen zich houdt aan de 
coronarichtlijnen van de overheid. 
Zowel onder de goede oplossingen als onder de ingezonden selfies wordt een 
leuke prijs verloot!  
Veel plezier tijdens de speurtocht! 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impuls-zwijndrecht.nl%2Fqrcode&data=04%7C01%7CLilian.Schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7Cb4befc5d87754089eeb608d8c8364696%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637479482721635782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4f%2BobgXAMfsE47oHWDLhII6Tkmjk20%2B0Bg%2Bue593MMs%3D&reserved=0
mailto:ed.voetee@pit-ko.nl


 

Aanpassingen 

Om het overzichtelijk te laten blijven vindt u hieronder puntsgewijs de aanpassingen die we vanaf volgende 

week in laten gaan. Een aantal zijn inmiddels vertrouwd, maar er staan ook een paar nieuwe tussen. 

• Brengen en halen 

Eén (groot)ouder brengt en haalt de kinderen en wacht buiten het plein. Alleen de kinderen van 

Dolfijn wachten op het kleuterplein tot de juf hen komt halen. Aan de betreffende (groot)ouder het 

verzoek om bij het halen en brengen een mondkapje op te doen en onderling 1,5m afstand te 

bewaren. 

• Aanvangs- en eindtijden 

De dolfijngroep en de oneven groepen hebben les van 8.20 tot 13.50uur. 

De Panda’s en de even groepen hebben les van 8.30 tot 14.00uur. 

• Pauzes 

Bij de wisseling van pauzes is wat meer tijd om de ene groep naar binnen en de volgende groep naar 

buiten te laten gaan, zodat het verkeer in de gang minimaal is. 

• Mondkapjes 

De kinderen van groep 7 en 8 dragen bij verplaatsing door het gebouw een mondkapje. Dit mondkapje 

graag van thuis meebrengen 

De meester en juffen dragen ook een mondkapje bij verplaatsing. Tijdens het lesgeven hoeft dat 

gelukkig niet. Waar dat wel nodig is, wordt gebruik gemaakt van een doorzichtig faceshield. 

• Hygiëne  

We wassen nog vaker onze handen en maken nog vaker deurknoppen en toiletten schoon. 

• Quarantaine 

Als een van de medewerkers of een van de kinderen van Impuls in nauw contact is geweest met 

iemand die besmet is met het coronavirus gaat de betreffende groep 5 dagen in quarantaine.  

Tijdens deze quarantaineperiode schakelen we weer over op thuisonderwijs.  

Na deze 5 dagen kunnen de kinderen, op vrijwillige basis, getest worden. Als zij een negatieve uitslag 

hebben, kunnen ze weer naar school komen. 

Wie zich niet laat testen, blijft nog een keer 5 dagen in quarantaine.  

• Noodopvang 

Omdat we weer open zijn, is er geen noodopvang neer. De VSO en BSO blijven nog wel gesloten, maar 

zijn (uitsluitend) open voor eventuele noodopvang. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de 

opvang tijdens de sluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de nood-VSO en nood-BSO open 

op Impuls, op woensdag en vrijdag is de opvang op Het Akkoord. 

Ook de voorjaarsvakantie-BSO is alleen voor noodopvang. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

Konnect. 



 

Toetsten, cito’s, rapporten 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen op welke wijze en in welk tijdspad wij met de afname van de 

cito’s en de rapporten omgaan. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we proberen ons aan dit schema te 

houden. Maar de komende tijd hangt van onzekerheden aan elkaar en het kan zomaar gebeuren dat een 

groep in quarantaine moet, een juf ziek wordt of dat er iets anders gebeurt waardoor een spaak in het wiel van 

de planning wordt gestoken. Wellicht moeten er dan ook hier aanpassingen in aangebracht moeten worden. 

Uiteraard ontvangt u daar dan tijdig informatie over. Alvast bedankt voor uw begrip! 

 
Het boekje hoeft niet uit dit jaar… 

Arie de Bruin, oud-directeur en al meer dan 45 jaar geleden oprichter van Impuls,  

stuurde ons deze week een gedicht met een mooie boodschap erin. Graag delen wij het met u! 

Het boekje moet nog uit 

Nu het weer mag beginnen 

en kinderen enthousiast naar binnen mogen 

met hun verlangens en hun dromen, 

moeten wij toch snel bij zinnen komen. 

Leerachterstand… ik kan het nauwelijks geloven 

elk kind wil uit zichzelf wel leren 

het worstelt en komt boven, 

leerachterstand… ik kan ’t me nauwelijks 

voorstellen 

elk kind wil uit zichzelf veel leren 

en kan ons dat vertellen, 

Wij vrezen voor een leerstof-achterstand  

het boekje moet nog uit,  

maar hoe het ècht met kinderen gaat, 

interesseert het land geen fluit… 

Wij maken ons te druk 

om de verkeerde dingen 

Laat hen geloven in zichzelf 

en deze dans ontspringen, 

geef hen respect, een droom 

en schenk hen veel vertrouwen, 

dan zullen zij hun eigen toekomst 

op hùn tijd gaan bouwen! 

Open nu de school 

ga lekker leren, laat ze heerlijk spelen, 

met hun vriendjes, met elkaar: 

geen tijd om te vervelen 

het boekje hoeft niet uit dit jaar! 


