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De inhoud van nieuwsbrief 9 

• We zijn er weer! 

• Schaatsen en andere winterpret 

• Prijsuitreiking speurtocht 

 

 

 

 
 
 

 

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 zijn er weer! 

Mochten we eindelijk weer open, ging het sneeuwen! Nieuwe spanning erbij, want kan met code rood op 

maandagochtend iedereen wel op tijd aanwezig zijn? Gelukkig was het niet nodig om op op het laatste 

moment een noodmail met ‘We blijven toch dicht!’ te sturen, want het bleek uiteindelijk maar voor 2  

verderaf wonende collega’s onmogelijk  om door de sneeuwduinen op hun pad heen te ploegen.   

Voor de kinderen was het natuurlijk dubbel feest, want naar school en meteen samen met de klasgenoten 

sneeuwpret hebben gebeurt niet elke dag. 

Wat onwennig in het begin met mondkapjes en facial masks, maar inmiddels is het een vertrouwd gezicht om 

de meester, juffen en de oudere kinderen ermee rond te zien lopen. Ook de al eerder genomen maatregelen 

pakken we weer op. Wel hebben we het ventileren aangepast, omdat het met de ramen open (zelfs op een 

klein kiertje) nu echt heel koud is! 

Voor deze week kwam de toestemming net te laat, maar vanaf volgende week krijgen de kinderen van  

groep 3 t/m 8 op maandag weer gym van meester Wesley in de Walburghal. 

Schaatsen en andere winterpret 

Als het ijs dik genoeg is en we er met een groep veilig op kunnen, gaan de kinderen van groep 7 en 8  

a.s. vrijdag 12 februari op een sloot in de buurt schaatsen. De andere kinderen spelen die dag met dikke 

wanten en een muts op wat langer in de sneeuw. Een sleetje mee is toegestaan, wel graag voorzien van naam! 

Tip: vanaf vandaag zijn bij veel winkels via click en collect schaatsen te koop. (O.a. bij Intertoys en Intratuin) 

Prijzen speurtocht 

Uit de goede inzendingen van de speurtocht en de leukste selfies hebben we twee prijswinnaars getrokken. 

Milan uit groep 4a en Merle uit de pandagroep mochten een taart in ontvangst en mee naar huis nemen.  

Veel (smul)plezier ervan! Voor alle net-nietwinnaars was er een kleine verrassing waarmee ze energie kunnen 

opdoen voor een volgende speurtocht. 

 

 


