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Voor uw agenda:  

Vr  12-11 Weeksluiting groep 5 en 6 

Vr  19-11 Weeksluiting gr 3 

Wo 24-11 Schoen zetten (Vlinder, Dolfijn, Panda, groep 3 en 4) 

    “                        ‘We helpen vogels de winter door” (zie bijlage) 

Vr  26-11 Weeksluiting gr 8 

Vr  3-12 Sintviering  

Do 23-12 Kerstviering in de Bethelkerk (onder voorbehoud) 

Vr 24-12 Start kerstvakantie: alle kinderen vrij! 

Vr 24-12  

t/m zo 9-1-22 Kerstvakantie 
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(S)taal 

Met ingang van het nieuwe cursusjaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor taalonderwijs ‘Staal’. 

Een fijne methode om mee te werken, maar voor zowel de kinderen als de juffen is het nog even wennen. 

Ook voor de ouders trouwens, want de eerste toetsresultaten vielen wel tegen.  

We hebben geconstateerd dat de normering van de nieuwe toetsen erg streng is, zeker gezien de overgang 

van de oude naar de nieuwe werkwijze. Die is inmiddels bijgesteld zodat de resultaten beter passen bij wat u 

op taalgebied van uw kind gewend was.  

Nieuws vanuit de ouderraad 

In een van de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u informatie van de ouderraad. Door middel van deze brief 

vinden de ouderraadsleden het fijn om u op de hoogte te brengen van waar zij zich mee bezig houden.  

Een goed initiatief! 

Coronamaatregelen 

Helaas krijgen we met het oplopen van het aantal landelijke besmettingen ook weer coronazorgen op Impuls. 

We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de GGD. 

Bij 1 besmetting in de klas hoeft niet de hele groep meer in quarantaine. Wel wordt vanaf die melding het 

snottebellenbeleid ingetrokken. Dat betekent dat kinderen met lichte verkoudheidsklachten in die groep niet 

naar het kindcentrum mogen komen. 

 

Heeft uw kind Corona-gerelateerde klachten zoals verkoudheid, keelpijn, benauwdheid, hoesten, verlies van 

reuk en/of smaak of koorts, dan blijft het thuis. 

Bij een negatieve uitslag van een PCR-test (geen zelftest) is uw kind weer van harte welkom op Impuls. 

Mochten kinderen of een hele groep wegens quarantaine niet naar school kunnen komen, doen wij ons best 

zo snel mogelijk over te schakelen naar thuisonderwijs! 

 

Formatieperikelen 

We zijn nog steeds op zoek naar een vakleerkracht gym en een juf of meester die 2 dagen les kan geven in 

onze groep 8. Tot nu toe hebben we de vacatures met de inzet van ons eigen team in kunnen vullen, maar u 

begrijpt dat noodmaatregelen, hoe goed ze ook zijn, niet voor niets uit nood genomen zijn! 

Andere werkzaamheden blijven liggen, waardoor de werkdruk soms hoog oploopt. 



 

We zijn juf Sabrina, juf Annemarie en juf Astrid super dankbaar dat zij op geweldige wijze alle vacatures 

opvullen, maar zeker wat betreft die in groep 8 wordt het de komende weken spannend, want juf Astrid gaat 

vanaf het begin van de kerstvakantie van haar meer dan verdiende zwangerschapsverlof genieten. 

Wellicht kent u in uw familie-, vrienden- of kenniskring een (bevoegd) iemand die u enthousiast kunt maken 

voor een nieuwe uitdaging op een gezellig kindcentrum met de liefste kinderen van de hele wereld. 

We ontvangen hem of haar graag voor een informatief gesprek over de mogelijkheden op Impuls te komen 

werken! 

 

Decembervieringen 

Team en ouderraad zijn inmiddels begonnen met het voorbereiden van een leuk Sinterklaasfeest en mooie 

kerstviering. We hopen natuurlijk heel erg dat het ‘ouderwetse’ Impulsvieringen kunnen worden waarbij alle 

kinderen betrokken en de ouders ons publiek kunnen zijn. 

Wat betreft de kerstviering houden we, hoewel de kans erop rap afneemt, toch de moed erin dat we die weer 

kunnen houden in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg. We houden bij alle voorbereidingen ook de 

mogelijke alternatieven in ons achterhoofd, want helaas haalt de actualiteit ons in. 

Mocht de kerstviering ‘gewoon’ in de kerk mogen doorgaan, worden daar dit jaar alleen de ouders, verzorgers 

bij uitgenodigd. Alle opa’s, oma’s en belangstellenden kunnen wel meekijken via de livestream van de kerk.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Wistjedat… 

• Bulah op kamp een slinger meebracht met allemaal achten erop, waardoor iedereen haar meteen 

feliciteerde met haar verjaardag? 

• die slinger helemaal niks met haar leeftijd te maken had, maar alles met GROEP 8? 

• meester Ed stiekem ook een heel sexy tandartsassistente is? 

• wij bij die ontdekking tijdens het kamp krom van het lachen gelegen hebben? 

• we sowieso veel gelachen hebben op kamp omdat het een super kamp met een geweldige sfeer was? 

• Rinus cheesecake snoepte, maar geen zin had om de calorieën er daarna af te wandelen? 

• de foto’s van het kamp op Facebook en Instagram staan, zodat de thuisblijvers een beetje mee kunnen 

genieten? 

• Vlinders heel goed kunnen dansen op de Bumba stopdans? 

• de juffen van de BSO nu al bezig zijn om een geweldig programma voor te bereiden voor de 

kerstvakantie-BSO? 

• het bij de bso nóg gezelliger is geworden met de gekleurde tafels uit de hal? 

• groep 3 al zenuwachtig is omdat Sint bijna komt? 

• wij dat goed begrijpen, omdat we het zelf ook een beetje zijn? 

• dit eigenlijk helemaal niet nodig is, omdat iedereen op Impuls het hele jaar superlief is geweest? 

• de kinderen de gymlessen van juf Sabrina heel erg leuk vinden? 

• we elk kwartaal een leerlinguurtje hebben waaruit steeds blijkt wat een steengoede ideeën onze 

kinderen hebben? 

• zij graag met kerst ook de buitenkant van het gebouw willen versieren, maar dat we daarvoor geen 

geschikte lampjes hebben? 

• we dus hierbij vragen wie…… 😉? 

• de Dolfijnen weten wat er onder paddestoelen zit zonder ze te plukken? 

• het wel sporen zijn, maar echt niet van kaboutertjes? 

• Dolfijntje Sef het niet vindt kunnen dat de kring gewoon verder praat als hij even naar de wc gaat? 

• hij toch echt niets wil missen en dat de kring dus even ‘gerewind’ moet worden? 


