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Voor uw agenda:  

ma 30-8 Eerste schooldag  
di 7-9  Informatieavond voor alle groepen  
di 7-9  Fotograaf peuters  
wo 8-9  Fotograaf kleuters t/m gr 8  

vr 10-9  Administratiedag  (alle kinderen vrij m.u.v. de peuters)  
wo 22-9  Schoolreis voor groep 3 t/m 8  
 

   

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

Hierin vindt u alle belangrijke data zoals de vakanties, de studiedagen, weeksluitingen en bijzondere 

activiteiten. 



 

  

Welkom terug! 

 

Na ongelofelijk te hebben genoten van alle zonn(ig)ebrillengroeten die deze vakantie gestuurd zijn, is het nog 

leuker om de kinderen maandag weer live te kunnen begroeten. En hopelijk hebben zij ook net zoveel zin om 

weer te beginnen als wij. 

Waar de collega’s van de opvang hard door hebben gewerkt om het in de vakantie-bso gezellig te maken en 

leuke uitstapjes te maken, druppelden de afgelopen weken de vakantievierende onderwijscollega’s het 

gebouw binnen om de schoongemaakte lokalen weer in te richten.   

Vrijdag zijn we bij elkaar geweest voor de laatste puntjes op de i en natuurlijk ook om elkaar bij te praten over 

onze vakantiebelevenissen. 

Een paar punten van algemeen belang zetten we hier nog even op een rij. 

 We houden, in ieder geval tot 20 september, de lestijden zoals die waren voor de vakantie. Wat 

betreft coronamaatregelen is voor het basisonderwijs niets veranderd en ook de GGD adviseert 

dringend te wachten tot nadere afkondiging dat er verder afgeschaald kan worden. 

Dat betekent dat de Dolfijngroep,de Bijen ( =groep 3), 5 en 7 les hebben van 8.20 tot 13.50uur 

De Vlinders, Panda, groep 4, 6 en 8 krijgen les van 8.30 tot 14.00uur 

Hopelijk duurt dit ongemak niet lang meer! 

 Het halen en brengen van de kinderen blijft ook zoals het was. De kinderen verzamelen per groep op 

de afgesproken plek en worden door hun leerkracht daar opgehaald. Voor de jonge kinderen t/m 

groep 3 maken we het wel mogelijk dat ouders even een kijkje binnen kunnen nemen. In de 

groepsnieuwsbrief leest u daar meer over. 

 Ook voor de andere ouders is het fijn af en toe het gebouw weer in te kunnen. In de volgende 

nieuwsbrief leest u hoe we dat gaan regelen. 

 Vanaf de bijengroep krijgen de kinderen voortaan op dinsdag gymles van de vakleerkracht in de 

Walburghal. Er is net voor de vakantie een opvolger voor meester Wesley gevonden, in de volgende 

nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen. 

 

 



 

Informatie-avond 7 september 

De informatie-avond is ook dit jaar digitaal. Wel pakken we het interactiever aan dan de vorige keer, want u 

krijgt een uitnodiging voor een vergadering via Teams. Het informatieve gedeelte zal ongeveer een half uur 

duren, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen ter aanvulling op de informatie. 

Natuurlijk willen we ook graag snel persoonlijk kennis maken. Daarvoor krijgt u van de juf of meester een 

uitnodiging om live op Impuls te komen. Het lukt niet om al die gesprekken op korte termijn te plannen, maar 

we proberen voor eind oktober iedereen gesproken te hebben.  

Voor  groep 8 ligt de planning van de gesprekken anders, tijdens de info-avond licht juf Esther dat toe. 

Schoolfotograaf  

Op 7 en 8 september komt de schoolfotograaf langs voor de traditionele individuele portret- en groepsfoto’s. 

Onder lestijd kunnen ook broertjes en zusjes samen op de foto. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen 

kunnen er helaas geen foto’s gemaakt worden van kinderen samen met broertjes of zusjes die nog niet of niet 

meer op Impuls zitten. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

 

Schoolreis 

Op woensdag 22 september staat de lang uitgestelde schoolreis naar Ouwehands Dierenpark op het 

programma. De kosten bedragen €25,00 per kind. Ouders die de bijdrage voor dit uitstapje nog niet voldaan 

hebben, ontvangen in de loop van komende week een factuur hiervoor. 

 

Weeksluitingen  

Zoals u op Impuls gewend bent, staan ook de weeksluitingen weer in de agenda. Iedere groep komt 2 keer aan 

de beurt om een weeksluiting te verzorgen. Samen met de leerkracht bedenken de kinderen wat zij op het 

podium willen laten zien en gaan in de week waarin zij aan de beurt zijn oefenen om een mooie voorstelling 

neer te zetten. In ieder geval zal de eerste ronde (tot de kerstvakantie) voor de ouders weer gefilmd en op ons 

YouTubekanaal gezet worden. 

We hopen heel erg dat de tweede ronde weer live door u bijgewoond kan worden! 

 



 

Data studiedagen 

Op studiedagen zij alle kinderen m.u.v. de peuters vrij. De calamiteitendag wordt als vakantiedag vrij gegeven 

als er voor die tijd geen calamiteit heeft plaats gevonden. Het is dus een soort reservedag voor onverwachte 

problemen. 

Mochten we  bijvoorbeeld de kinderen op een koude winterdag naar huis moeten sturen omdat de 

verwarming stukgevroren is, vervalt 8 juli als vrije dag. In de tweede helft van het jaar wordt daarover beslist 

door het bestuur van PIT en wordt u uiteraard geïnformeerd. Tot dan kunt u dus nog geen vakantie op die dag 

boeken.  

De data van onze studiedagen zijn: 

 Vr. 10-9-2021  

 Ma. 25-10-2021  

 Do. 17 -2-2022  

 Ma. 4-4-2022  

 Di. 7-6-2022  

 Wo. 29-6-2022  

 Vr. 8-7-2022 calamiteitendag 

 

 

 

 


