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Voor uw agenda:  

 

Vr  3-12 Sintviering  

Wo 8-12  

t/m ma 13-12 Inzamelen ATOS Winter3daagse 

Do 23-12 Kerstviering  

Vr 24-12 Start kerstvakantie: alle kinderen vrij! 

Vr 24-12  

t/m zo 9-1-22 Kerstvakantie 

 

 

www.impuls-zwijndrecht.nl/kalender  

 

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


 

Snottebellen  

Door de snelheid waarmee het kabinet de nieuwe maatregelen heeft ingevoerd, is het nog niet bij iedereen 

duidelijk hoe het zit met het snottebellenbeleid. 

Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij Covid-19 thuisblijven, ook bij milde 

klachten zoals snottebellen. Ook kinderen die al corona hebben gehad vallen onder deze maatregel.  

Met een negatieve uitslag van een test afgenomen bij de GGD (vanaf de 5de dag quarantaine) mogen de 

kinderen weer naar het kindcentrum komen. 

Ook is het advies om vanaf groep 6 op de gang mondkapjes te dragen en 

twee keer per week en zelftest af te nemen bij deze kinderen. Het is de 

bedoeling dat wij de zelftesten aangeleverd krijgen op Impuls, maar 

wanneer is nog niet duidelijk.  

Deze zelftesten geven wij aan de kinderen mee. Zelf zullen wij kinderen 

nooit testen! 

Mét alle maatregelen die al golden, hopen we dat zoveel mogelijk 

kinderen naar Impuls kunnen blijven komen en we geen groepen naar 

huis hoeven te sturen. 

 

 

Sinterklaas 

Nog 4 nachtjes slapen….. en dan is het zo ver! Op vrijdag 3 december zullen wij met elkaar het sinterklaasfeest 

vieren. De kinderen worden om 8:30 uur in de klas verwacht, maar houden hun jas nog even aan. Want zodra 

alle vaders en moeders naar huis zijn, gaan zij weer naar buiten. 

Het is niet de bedoeling dat ouders ook buiten blijven wachten op de komst van Sinterklaas vanwege de 

strenge coronamaatregelen, maar natuurlijk wordt u door onze speciale Sintverslaggever Ed op de hoogte 

gehouden of de goedheiligman ook echt aan is gekomen om samen met de kinderen van Impuls zijn 

verjaardag te vieren. 

Voor de, wegens het niet live mee kunnen kijken, diep teleurgestelden onder u alvast een tipje van de sluier. 

Het  zal allemaal niet vanzelf gaan deze ochtend, want het blijkt dat Sinterklaas en de Pieten zich hebben 

verslapen! Gelukkig slapen de Pieten en Sint dichtbij, want zij willen natuurlijk niet  echt te laat komen op het 

feest bij Impuls. We zingen de Sint en Pieten met elkaar wakker en zullen daarna naar binnen gaan om het 

feest voort te zetten in de groep.  



 

De Vlinders t/m groep 4 hebben een programma in de klas vol spelletjes en gezelligheid. Groep 5 t/m 8 

hebben met elkaar lootjes getrokken en zullen deze dag hun surprise uitpakken. 

Om 14:00 uur (12:30 uur voor de peuters) is het feest afgelopen en gaan alle kinderen naar huis. De kinderen 

moeten voor deze dag ‘gewoon’ zelf hun lunch en tussendoortje meenemen.  

Vol verwachting klopt ons hart en we zijn blij dat hij ook dit jaar ons kindcentrum niet voorbij rijdt 😉  

Kerstviering 

Zoals u inmiddels begrepen hebt, vieren we ook dit jaar geen kerst met elkaar in de Bethelkerk. Flexibel als we 

zijn, hebben we het al kant en klare draaiboek voor die viering geparkeerd voor volgend jaar en een alternatief 

plan bedacht. 

Op donderdag 23 december vieren we kerst in de klas.  

We beginnen de dag bij ons digitale haardvuur met een mooi kerstverhaal, kerstliedjes en het aansteken van 

de adventskaarsen. De ouderraad verzorgt daarbij een lekkere attentie. 

 

Een aantal groepen studeren minivoorstellingen in die coronaproof opgevoerd 

worden. Voor de jongste kinderen is er kerstpoppenkast. We knutselen en 

tekenen voor kerst en lossen in ons kerstwerkboekje moeilijke 

kerstwoordzoekers op. 

Tussen de middag lunchen we met elkaar aan een echt kerstbuffet, waarvoor we 

een beroep doen op alle ouders. Via de klassenmoeder hoort u hier meer over. 

’s Middags doen we gezelschapsspelletjes, kijken we een kerstfilm en ruimen 

alvast de kerstboom op. 

En uiteraard zorgt onze onvolprezen Ed ervoor dat u ook van deze dag kunt meegenieten via de sociale media. 

ATOS Winter3-aagse 

Woensdag 8 december a.s. starten we met het inzamelen voor de voedselbank t.b.v. de ATOS 

Winter3Daagse. We doen daar graag aan mee, want het aantal cliënten bij de Voedselbank neemt in deze tijd 

toe, terwijl het aanbod aan producten daalt. 

In elke groep staan 2 lege dozen en het is natuurlijk heel fijn als we die weer vol terug kunnen geven aan ATOS.  

Producten mogen worden ingeleverd t/m maandag 13 december. Op donderdag 16 december zullen een 

aantal kinderen een telefonisch interview houden met ATOS om onder meer te vertellen hoeveel producten 

we met ons Kindcentrum hebben opgehaald. 

Welkom zijn artikelen als: 



 

Pasta 

Pastasausen 

Aardappelpuree 

Broodbeleg (lang houdbaar) 

Ontbijtspullen (brinta, muesli, cornflakes etc) 

Vis/vlees in blik 

Bloem/pannenkoekenmix 

Soep 

Rijst 

Groenten/fruit in pot/blik 

Koffie/thee 

Sap/siroop 

Maaltijdmix (droog in zakje) 

Tandpasta 

Zeep 

Shampoo 

Tandenborstel 

Schoonmaak/afwasmiddel 

Wasmiddel 

Tandpasta 

Tandenborstel 

Tampons 

Maandverband 

Handzeep(pomp) 

Douchegel / Shampoo 

Wasmiddel / Afwasmiddel 

Meer informatie over de actie en de radiomarathon kunt u vinden via https://www.winter3daagse.nl/ 

Boekenmarkt  

Er staat al een tijd het organiseren van een boekenmarkt op de planning. De meesten van u herinneren zich 

vast de drukte en de gezelligheid van het snuffelen tussen boeken en het voldaan nagenieten van de aankopen 

van nieuw leesvoer met een kop koffie of thee in ons boekencafé. 

Helaas is die markt er nog steeds niet van gekomen en ons voornemen om tijdens de Nationale Voorleesdagen 

er een te organiseren is door de zorgen over corona te onzeker geworden om dat nu te besluiten. 

We stellen het daarom uit naar de Koningsspelen. We willen de boekenmarkt dan combineren met een 

gezellige koningskleedjesmarkt, helemaal passend bij Koningsdag. 

Mocht u in de komende kerstvakantie of tijdens de voorjaarsschoonmaak de  kast willen opruimen: gooi niet 

alles meteen weg. Als u leuke (kinder)boeken heeft en speelgoed (geen huisraad a.u.b.!) dat nog zeker een 2de 

ronde verdient, dan vinden we het super als u die voor ons wil bewaren!  

Wel graag thuis, want onze magazijnen staan al heel vol! 

https://www.winter3daagse.nl/

