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Voor uw agenda:  

   

Vr 23-4   Koningsspel(l)en 

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

Do 13-5 t/m zo 16-5 Hemelvaartweekend 

Vr 21-5   Weeksluiting gr 4A 

Di 25-5  Studiedag voor het team  
(alle kinderen m.u.v. de peuters vrij) 

Vr 28-5   Weeksluiting gr 7 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

 

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


 

Algemeen 

Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, hopen wij, en vast mét u, dat er ook voor de scholen steeds 

meer mogelijk kan zijn. Heel fijn is in ieder geval dat vanaf deze week de BSO weer normaal open kan zijn. 

Omdat dit nieuws vrij onverwacht kwam, was het voor onze medewerkers even flink organiseren, maar het is 

gelukt! 

Ook heeft u via de media meegekregen dat basisscholen en kindcentra zoals Impuls gaan beschikken over 

(vrijwillige) sneltesten zodat een collega kan bepalen of hij of zij wel naar het kindcentrum kan komen. 

Maar een juf of meester die verkoudheidsverschijnselen heeft zal zich toch altijd moeten laten testen via de 

officiële (GGD) weg. 

Die verschijnselen komen meestal plotseling op, dus kan het voorkomen dat wij de melding krijgen op een tijd 

dat het onmogelijk is om nog vervanging te regelen voor een groep.  

Op dat moment mogen wij rekenen op onze onovertroffen klassenmoeders die via de app hun ‘achterban’ op 

de hoogte brengen van de regelingen die we getroffen hebben. En helaas is soms zo’n regeling dan dat een 

groep niet naar Impuls kan komen. 

We doen ons uiterste best om dat te voorkomen, maar als het niet anders kan, zorgen we dat er voor zo’n dag 

zo snel mogelijk werk beschikbaar is, zodat de kinderen thuis hun opdrachten kunnen maken. 

Datzelfde geldt ook andersom als een kind wegens een verkoudheid of een besmetting niet naar het 

kindcentrum kan komen. Samen met de kinderen en jullie als ouders proberen we er dan het beste van te 

maken! 

In het kader van het beste ervan maken, zijn we steeds op zoek naar alternatieven voor een activiteit die 

wegens corona niet door kan gaan. Daarbij krijgen we ook hulp van ouders en die is van harte welkom! 

Dankzij die hulp kan er bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen door de kinderen van groep 5 t/m 8 gesport 

worden op de sportvelden van VVGZ. Superleuk! 

Kom vooral met uw ideeën en samen kijken we wat mogelijk is. Maar ook al heeft u geen idee, gesteund 

voelen we ons ook heel erg door uw begrip voor de soms teleurstellende beslissingen die we door corona 

moeten nemen! 

Samen komen we er doorheen! En, mocht het toch af en toe even lastig zijn om het vol te houden: 

Let’s love! 

https://youtu.be/Hu9o4SBCTK8  

 

https://youtu.be/Hu9o4SBCTK8


 

Koningsspel(l)en 

As. vrijdag 23 april maken we er op Impuls met alle kinderen een gezellige oranjedag van met aangepaste 

Koningsspelen. ’s Morgens volgen we ons normale programma, maar ’s middags doen we spelletjes, geven het 

plein met stoepkrijt een vrolijke make-over en blazen koninklijke bellen de lucht in. 

De ouderraad zorgt voor een passende lekkernij om het feest af te maken. 

De groepen 5 t/m 8 gaan ’s middags naar de velden van VVGZ. Hier gaan de kinderen honkballen (onder 

leiding van juf Maiduska) en voetballen (onder leiding van Lindsay Voetee).  

Voor hen is dus de bedoeling dat ze sportief gekleed zijn. De peuters, kleuters en groep 3 en 4 mogen in rood-

wit-blauwe en oranje outfit naar Impuls komen. 

 

Actie Samen schoon 

Van maandag 17 mei t/m vrijdag 18 juni doen de kinderen van groep 3 t/m 8 mee met de actie Samen 

Schoon! Met elkaar zorgen we er dan voor dat het zwerfafval in de wijk wordt opgeruimd.  

Elke groep krijgt een eigen route toegewezen en de gemeente zorgt voor hesjes, handschoenen en het 

ophalen van het verzamelde vuil. Op verschillende middagen lopen de kinderen onder begeleiding van een 

ouder hun route. Op vrijdag 18 juni sluiten we de actie af met een gezamenlijke activiteit.  

 

 

 

 



 

Jeugdkamp Bethelkerk 

Weet u al wat uw plannen zijn voor de zomervakantie? Bent u er nog niet helemaal uit? Dan heeft het IJW-

Kamp een mooie oplossing. Het IJW-Kamp nodigt kinderen van 9 tot en met 14 jaar uit om mee naar Renesse 

(Zeeland) te gaan van 17 tot en met 24 juli! 

 

Vanuit de Bethelkerk en Hoeksteen in Zwijndrecht wordt al meer dan veertig jaar een zomerkamp 

georganiseerd, waar kinderen uit Zwijndrecht en H.I. Ambacht welkom zijn. Elf kampstafleden (met meer dan 

honderd jaar ervaring) bereiden zich dit jaar voor op 'IJW in Wonderland', een week vol spannende verhalen, 

leuke spelletjes en hopelijk veel zandkastelen bouwen.  

 

De veiligheid en gezondheid van kinderen en families wordt natuurlijk serieus genomen, daarom zorgt de 

leiding voor een covid-draaiboek.  

Bent u nieuwsgierig geworden naar het IJW-Kamp en wilt u meer weten? Kom dan digitaal naar de 

informatieavond op 28 april (van 20.00 uur tot 21.00 uur). Aanmelden kan hier. En kijk voor meer informatie 

op www.ijwkamp.nl.  

 

Namens de gehele kampstaf, hartelijke groeten en hopelijk tot ziens! 

Jeroen Verhoef 

Voorzitter IJW Kamp 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaDUdf7MBh3ZrgSyX6&data=04%7C01%7Clilian.schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C5bc2c3e6d5234a8d291f08d900585b39%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637541202061985140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2FQb6XFJLt6Mq0EQFvcjNAj4Blen9BUgRusu3b7RjcL8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ijwkamp.nl%2F&data=04%7C01%7Clilian.schoonderwoerd%40pit-ko.nl%7C5bc2c3e6d5234a8d291f08d900585b39%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C0%7C0%7C637541202061985140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5Xp4bfRItQBty7QkneBr8csWnzgq%2BYJ74rZz%2BG922iI%3D&reserved=0

