
 

 

NIEUWSBRIEF 16 DECEMBER 2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

VIERING KERSTFEEST 

Volgende week woensdag 21 december vieren we samen het kerstfeest. Dat doen we met 

een kerstdiner op school. Vanaf 17:00 worden alle kinderen op school verwacht in hun eigen 

klas. Wij vragen u om een gerecht mee te geven aan uw kind(eren) waar meerdere kinderen 

van kunnen eten. Drinken wordt door de school verzorgd. Naast een bekertje appelsap of ice 

tea green zal er water geschonken worden. Het kerstdiner eindigt om 18:15. U wordt 

vriendelijk verzocht om buiten de school op uw kind(eren te wachten. 

Voor ouders is er van 17:00- 18:15 de mogelijkheid om bij elkaar te komen in onze aula, voor 

een hapje en een drankje. Het is niet de bedoeling dat u in de klas van uw kind(eren gaat 

kijken, m.u.v. de ouders die door de leerkracht(en) zijn uitgenodigd om te helpen bij het 

kerstdiner in de klas. 

 

VOORSCHOOL MULTATULI 

Voorschool Impuls Kinderopvang 

Voor nieuwsgierige peuters is de voorschool de beste voorbereiding op het 

basisonderwijs. De voorschool van Impuls kinderopvang speelt in op de behoeften van 

de nieuwsgierig peuters. Zij leren spelenderwijs en dat is voor hen de meest 

natuurlijke en de leukste manier. Er is een ruim aanbod met uitdagende activiteiten 

die peuters alle ruimte biedt zichzelf te ontwikkelen. 



De voorschool werkt met kleine groepen van maximaal 16 kinderen met extra 

individuele aandacht. Aan de hand van een vast dagritme, een leerprogramma en 

leuke activiteiten geven we peuters de beste voorbereiding op de basisschool. 

Vanaf 2 jaar al naar ‘school’ 

Kinderen zijn vanaf 2 jaar al van harte welkom op de voorschool. Sommige ouders 

vinden dat te vroeg. Toch heeft het starten op 2-jarige leeftijd veel voordelen. Voor 

het gemak noemen we er een paar: 

• Er wordt veel gesproken en voorgelezen. Daardoor ontwikkelt taalbegrip en 

taalgebruik veel sneller. 

• Samen leren, spelen en op je beurt wachten. Jouw kind leert al vroeg om te 

gaan met anderen. 

• Afscheid nemen is niet fijn. Door de regelmatige omgang met anderen leert je 

peuter dat een andere omgeving ook veilig kan zijn. 

• We stimuleren zindelijkheid en dat is fijn tegen de tijd dat je kind naar de 

basisschool gaat. 

• Samen met je leeftijdsgenootjes rennen, fietsen of in de zandbak. Stuk voor 

stuk ervaringen die straks op de basisschool al vertrouwd zijn. 

Meer informatie, aanmelden of een rondleiding aanvragen doe je via onze 

website www.impulskinderopvang.nl/voorschool/ 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Shanice Veldhuis 
Locatiemanager Bos en Lommer 
06 – 51 24 77 39 
ma, di, do, vr 
www.impulskinderopvang.nl 
  

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.impulskinderopvang.nl%2Fvoorschool%2F&data=05%7C01%7CShanice.Veldhuis%40impuls.nl%7Cb898d00b2bb94ecdf31c08dade76ff73%7Cf3f411ca766d498c81c289727b8612b7%7C0%7C0%7C638066899931975389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kfXyHlngWme2%2B1RoXg3X3CTlH75jXPOux%2BzheVJIoRs%3D&reserved=0


 

FILMPROJECT: WIE BEN JIJ? 

In de groepen 7A en 7B starten we na de kerstvakantie, evenals vorig schooljaar, met het 

filmproject: Wie ben jij? Kinderen nemen deel aan een filmworkshop, en filmen elkaar thuis 

en in de buurt. Het doel van het project is: elkaar beter leren kennen, hetgeen bijdraagt aan 

een plezierige sfeer in de klas en daarbuiten.  

Op dinsdag 12 januari is er een informatiebijeenkomst van 8:30- 9:15 in de aula voor de 

ouders/verzorgers van leerlingen uit de beide groepen 7. 

    

U kunt de trailer van WIE BEN JIJ? bekijken op: www.wiebenjij.tv of via onderstaande QR 

code: 

 

 

BEZETTING NA DE KERSTVAKANTIE DIRECTIE 

Vanaf maandag 9 januari ben ik tevens waarnemend directeur van de Bos en Lommerschool. 

Op de Multatulischool ben ik wekelijks aanwezig op maandag en woensdag. Vrijdag is een 

wisseldag. Dat betekent dat ik, afhankelijk van de afspraken in mijn agenda, deels op de 

Multatulischool ben, en deels op de Bos en Lommerschool. Paul Valenkamp vervangt mij, en 

is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Let op! Op maandag 9 januari ben ik afwezig i.v.m. een studiedag op de Bos en 

Lommerschool. In die eerste week ben ik er op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Donderdag 22 december is de laatste lesdag voor de kerstvakantie. Op vrijdag 23 december  
zijn alle kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag. 
 
Namens het team wens ik u en uw dierbaren een fijne tijd en een mooi begin van 2023! 
 
 
Mirjam Jansen 

 

 

https://vimeo.com/489431305
http://www.wiebenjij.tv/

