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Voor uw agenda:  

  

Vr 26-3   Online weeksluiting gr 3 

Wo 31-3  Passion4kids online 

Do 1-4   Paasviering 

Vr 2-4 t/m ma 5-4 Goede Vrijdag en Pasen (lang weekend) 

Vr 9-4   Online weeksluiting gr 6 

Vr 16-4   Online weeksluiting gr 5 

Vr 23-4   Koningsspelletjes 

Za 24-4 t/m zo 9-5 Meivakantie 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Paasviering 

In een tijd waar geen enkele bijzondere activiteit kan doorgaan, vieren we op Impuls natuurlijk wel, in 

aangepaste vorm, het paasfeest met elkaar. In plaats van onze jaarlijkse bloemengroet schrijven de kinderen 

een kaartje met een paasgroet. Deze worden, net als met kerst, bezorgd bij bewoners in de buurt. 

In de klas wordt het paasverhaal verteld en gezongen en de ouderraad zorgt voor iets lekkers voor alle 

kinderen als extraatje bij de lunch. Het is dus de bedoeling dat de kinderen gewoon zelf hun lunch meenemen. 

Wel vindt u wellicht iets meer in het trommeltje overgebleven dan u gewend bent. 😉 

 

Online passion4kids  

We zijn blij te kunnen melden dat Passion4kids door kan gaan.  

Op woensdag 31 maart om 19.00 uur start de unieke online uitvoering van Passion4kids op het 

YouTubekanaal van PIT kinderopvang & onderwijs.  

Dit jaar zorgt een klein team van kinderen, PIT’ers en vrijwilligers van de christelijke kindcentra De Rank en De 

Notenbalk van PIT kinderopvang & onderwijs voor de vertolking van het verhaal van opoffering, vergeving, 

liefde, verbondenheid en vooral hoop voor de toekomst. Zij zijn druk bezig met alle voorbereidingen. We 

willen u hierbij alvast van harte uitnodigen en u vragen Passion4kids op woensdag 31 maart om 19.00 uur in 

uw agenda te zetten. Via de website en sociale media van PIT wordt u op de hoogte gehouden over 

Passion4kids. 

 

 

 



 

Schoolreis 

Ook zonder deze medeling had u vast al begrepen dat de op 7 april geplande schoolreis voor groep 3 t/m 8 

naar Ouwehands Dierenpark niet doorgaat. We houden echter hoop dat het op een later tijdstip wel mogelijk 

is! Mocht dat voor de zomervakantie niet meer lukken, krijgen de ouders van kinderen die van school gaan de 

inmiddels al betaalde bijdrage op hun rekening teruggestort. 

 

Personele ontwikkelingen 

Helaas hebben we deze week voor het eerst sinds 8 februari weer over moeten schakelen naar thuisonderwijs 

omdat twee collega’s getest  moesten worden. Door de voorrangsregeling voor testen van medewerkers van 

een kindcentrum lukt het bijna altijd om voor een dag opvang te regelen voor een groep, omdat je snel getest 

wordt en meestal dezelfde dag de uitslag krijgt. Deze week ging die vlieger niet op en moest een collega zelfs 3 

dagen wachten op de uitslag 😟 

Gelukkig zijn de uitslagen tot nog steeds negatief en hebben we daarom geen groep in thuisquarantaine 

gehad. Hopelijk blijft dat zo! 

Het was een heel verdrietige week voor groep 4A, want niet alleen de vader van Lex, ook de vader van juf 

Lianne is vorige week overleden. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte toe bij dit grote verlies. 

Groep 4A mist hun juf heel erg en hoewel de kinderen hopen dat zij weer gauw bij hen kan zijn, snappen ze dat 

Lianne nu erg verdrietig is en daarom nog niet kan lesgeven. Ook de juffen en meester missen haar erg en net 

als de kinderen hopen ook wij haar weer snel in ons midden te hebben. 

Leuker nieuws is dat volgende week juf Mirjam van der Graaf weer terugkomt naar Impuls. Haar 

bevallingsverlof is afgelopen, het gaat supergoed met Romée, de oppas is geregeld en hoewel het best even 

lastig zal zijn om haar kindje niet de hele dag te kunnen zien, heeft ze ook weer heel veel zin om samen met 

haar dolfijntjes te spelen en te werken. Welkom terug, juf Mirjam! 

 

Sportactiviteiten 

Wegens de coromaatregelen is niet alleen de schooreis afgelast. Ook de sportdagen, het voetbaltoernooi en 

de Verkerkloop gaan niet door. De vakleerkrachten gym buigen zich over alternatieven en wij denken uiteraard 

met hen mee! 



 

Koningsspelletjes 

In de media heeft u kunnen lezen dat de Koningsspelen 2021 wel doorgaan, maar ook hier zijn veel 

aanpassingen nodig. Er zijn online beweegactiviteiten, er is een koningsspelenlied, maar zoals voorgaande 

edities waarbij Toppiesport een heel evenement organiseert lukt nu niet. 

Op Impuls houden we dit jaar daarom de ‘Koningsspelletjes’. Op de laatste vrijdagmiddag voor de meivakantie, 

23 april, maken we er met elkaar een gezellige, oranje spelletjesmiddag van! 

Waterbaan 

Omdat u als ouder niet meer op het schoolplein komt, heeft u het misschien niet gezien, maar na de 

vernieuwde zandbak op het kleuterplein wordt het ook steeds leuker op het tussenpleintje voor de ramen van 

de peutergroep en groep 3. Alle oude speelmaterialen zijn daar weggehaald en er worden een waterbaan en 

een evenwichtstoestel van boomstammen neergezet. In plaats van tegels komt er een kunstgrasmat onder als 

bodembedekking waardoor we meteen van de steeds weer omhoog komende wortels af zijn. De worteldruk 

veroorzaakte omhoogstaande stoeptegels waarover kinderen struikelden.  

Het is nu nog even een rommeltje, maar het wordt als het af is vast heel mooi! 


