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De inhoud van nieuwsbrief 3 

• Dochter voor juf Lianne 

• Camerabewaking 

• Kinderboekenweek 

• Studiedag 25-10: peuters óók vrij! 

• Gevonden voorwerpen  

 

 

 

 
 

Voor uw agenda:  

  
wo 6  t/m   

vr 15-10 Kinderboekenweek 

vr 8-10  Weeksluiting groep 4 

ma 18 t/m 

vr 22-10 HERFSTVAKANTIE (vakantie-BSO op Het Akkoord) 

ma 25-10  Studiedag (alle kinderen vrij/ opvang op Impuls) 

vr 29-10 Weeksluiting groep 7 

wo 3-11 t/m 

vr 5-11  Kamp groep 8 

vr 5-11  Weeksluiting gr 5 

  

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

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


 

Dochter voor juf Lianne 

We hebben er de afgelopen weken met spanning op gewacht, maar eindelijk ontvingen we het letterlijk 😉 

verlossende bericht dat op maandag 4 oktober Isabel is geboren, dochter van juf Lianne en haar partner 

Michal.  

Lieve Lianne, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en we wensen jou en Michal heel veel 

geluk met haar! 

 

 



 

Camerabewaking 

Helaas hebben we in toenemende mate overlast van jongeren die ons kleuterplein 

een aantrekkelijke plek vinden om elkaar te ontmoeten. Na een warme 

zomeravond en na het weekend vinden we lege drankflessen, kapotte bierflesjes, 

peuken en andere niet nader te vermelden aandenkens aan een voor hun prettig 

verblijf.  

Daarnaast worden er soms ook beschadigingen aan speeltoestellen toegebracht. 

Ondanks extra controles door de wijkagent, moeten we regelmatig eerst de 

rommel verzamelen voordat de kinderen er weer veilig kunnen spelen. 

Om die reden wordt er op een aantal plekken camerabewaking ingesteld. Hopelijk werkt dat preventief en 

blijven de ongewenste gasten weg. 

De camera’s worden in werking gezet als de hekken op slot gaan om 18.00uur en in de weekenden, dus nooit 

op momenten dat er spelende Impulskinderen op beeld kunnen worden vastgelegd. 

 

Kinderboekenweek 

Vandaag is de Kinderboekenweek begonnen  met als thema ‘Worden wat je wil’.  

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 

bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… 

kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Ook worden kinderen geïnspireerd door hun idolen of helden: 

een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen 

na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast 

dromen over later! 

Op Impuls werden alle groepen vanmorgen verrast met een paar nieuwe leesboeken. De komende week 

besteden we aandacht aan beroepen die te maken hebben met het ontstaan van een boek. Wie schrijft het? 

Wie maakt de tekeningen? Wie leest een nieuw boek het eerst? Hoe wordt het gedrukt? En hoe komt een 

boek in jouw (digitale) boekenkast?  

Alle mogelijke beroepen die daarbij een rol spelen, komen langs. 

 

 



 

Studiedag 25-10: peuters óók vrij 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de studiedag op maandag 25 oktober ook voor de collega’s van 

onze peutergroep bedoeld. Dat betekent dat de peuters die dag vrij zijn. Voor hen wordt naar een 

inhaaldatum gekeken. De betreffende ouders krijgen hierover bericht via Konnect. 

 

Gevonden voorwerpen 

Onze bak met gevonden voorwerpen puilt enorm uit. Vanaf maandag 11 t/m donderdag 14 oktober ligt de 

inhoud van de bak uitgestald in de hal, maar om alvast een indruk te geven van wat we allemaal verzameld 

hebben, hieronder 2 foto’s. 

Mocht u iets missen of wellicht niet missen, maar al wel herkennen op de foto, kunt u op de genoemde dagen 

ná lestijd het verloren gewaande kledingstuk ophalen. 

 

 

 


