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Voor uw agenda:  

  
wo 22-9  Schoolreis voor groep 3 t/m 8  
do 23-9  Dag van de PIT’er 

vr 1-10  Weeksluiting Dolfijn 

wo 6-10 t/m  

vr 15-10 Kinderboekenweek 

vr 8-10  Weeksluiting groep 4 

ma 25-10  Studiedag (alle kinderen muv de peuters vrij) 

   

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Schoolreis  

Volgende week is het zover: met de Bijen t/m groep 8 gaan we op schoolreis naar  
Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 
 
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 
8.30u:   Verzamelen in de klas 
8.45u:   Naar de bus 
9.00u:   Vertrek richting Rhenen  
10.30u: Verwachte aankomsttijd in Rhenen 
14.30u: Vertrek richting Zwijndrecht 
16.00u: Verwachte aankomst (met lege bus, want alle kinderen zijn natuurlijk 

opgegeten door de krokodillen😉) 
 
Naast heel veel zin nemen de kinderen voldoende te drinken mee (water in bidon, pakjes drinken, géén 
blikjes), een lunchpakket en iets lekkers voor onderweg mag natuurlijk ook. Geef aub geen grote zakken snoep 
en chips mee. Het is niet alleen ongezond, maar misselijk worden tijdens de busreis is voor niemand fijn. 
Het meenemen van geld is niet nodig, maar als uw kind een souvenirtje mag kopen, adviseren we niet meer 
dan 5 euro mee te geven. Kostbaarheden zoals telefoons gaan mee op eigen risico, beter is ze veilig thuis te 
laten. 

 

Nieuws uit de ouderraad 

De vacatures in de ouderraad zijn opgevuld! We mogen Linda van der Vlis, Chantal Nieuwkoop en Pauline 

Didden verwelkomen als nieuwe ouderraadsleden. Veel plezier in en voldoening van jullie taak gewenst! 

De ouderraad is nog op zoek naar iemand die het administratieve gedeelte rondom de begroting op zich wil 

nemen. Hebt u interesse of wilt u eerst meer informatie wat die administratie inhoudt, stuur dan een mail 

naar or@impuls-zwijndrecht.nl  

Ouderbijdrage 

Begin oktober ontvangt u als ouder of verzorger een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage.  Deze bedraagt 

€30,00 per kind. Ieder jaar maakt de ouderrraad een begroting voor alle bijzondere activiteiten die we op 

Impuls hebben. Zo worden er sinterklaascadeautjes voor de jongste kinderen van gekocht, zorgt de ouderraad 

voor een paaslunch, traktaties bij feesten, de inschriijving bij het schoolvoetbaltoernooi, enz. 

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet in werking getreden, waardoor ouders die dat voorheen wel deden 

helaas geen beroep meer kunnen doen op het SMS Kinderfonds (was Stichting Leergeld) om de ouderbijdrage 

vergoed te krijgen. Om scholen en kindcentra de tijd te geven zich voor te bereiden op de budgettaire 

gevolgen daarvan, kunnen ouders tot 1 januari 2022 nog wél de vergoeding aanvragen. 

mailto:or@impuls-zwijndrecht.nl


 

Schoolfoto’s 

Binnenkort ontvangt u de inlogkaart om de van uw kind(eren) gemaakte foto’s te downloaden. In de 

ouderbrief (zie bijlage) leest u de instructie hiervoor.  

 

Werkzaamheden Talmaplantsoen 

Vanaf maandag 20 september gaat de gemeente Zwijndrecht 

werkzaamheden uitvoeren aan het Talmaplantsoen. De bestrating 

van zowel de rijweg als de wandelpaden wordt vervangen. Dat zal 

voor enige overlast zorgen bij het brengen en halen van de 

kinderen. Ook geldt er tijdens de werkzaamheden een 

parkeerverbod. Het werk gebeurt in fasen. In de bijlage vindt u een 

kaartje hiervan. 

Een einddatum is helaas niet bekend.  

‘Stoere Schildpadden’ 

Op 27 september start MEEVivenz met de training Stoere Schildpadden voor kinderen van 4-6 jaar. 
Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor kinderen van gescheiden ouders. 
Door de (echt)scheiding krijgen kinderen soms gedragsmatige of emotionele problemen.  
In de Stoere Schildpadden-groep leren de kinderen daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de 
nieuwe situatie. 
Locatie: 
Langeweg 340, 3331 LZ in Zwijndrecht 
Van 14.30-15.30 uur. 
  
27 september                 1e bijeenkomst 
4 oktober                         2e bijeenkomst 
11 oktober                       3e bijeenkomst 
18 oktober                       herfstvakantie 
25 oktober                       4e bijeenkomst 

1 november                     5e bijeenkomst 
8 november                     6e bijeenkomst 
15 november                   7e bijeenkomst 
22 november                   8e bijeenkomst 

 
Aanmelden: 
Wilt u meer informatie over deze groep of wilt u uw kind aanmelden, bel dan met MEEVivenz: 
telefoonnummer 088-123 7000.  
Ook kunt u uw kind aanmelden via info@expertisecentrumsociaalwerk.nl o.v.v. ‘Stoere schildpadden’. 
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Coronaversoepelingen 

Vanwege de aangekondigde versoepelingen zijn vanaf maandag 27 september de lestijden voor alle kinderen 

weer gelijk, dus van 8.30 tot 14.00uur. 

Wel blijven we, zoals we inmiddels gewend zijn, de kinderen buiten ophalen. Omdat er dan meer groepen 

tegelijk naar binnen moeten, oefenen wij de komende week de nieuwe verzamelplek en het naar binnen 

lopen, zodat we ook vanaf maandag de 27ste gestroomlijnd en op tijd aan het werk kunnen!  

Een inruimingsoefening dus 😉 

 


