Beste ouders

Pulle, 21 september 2018

Impuls oktober - Mosselfeest
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseren wij ons jaarlijks mosselfeest!
Met de opbrengst kopen we dit schooljaar nieuw meubilair voor de kleuterklassen van de 2,5-jarige
en 3-jarige kleuters.
Inschrijven kan via de flyer, telefonisch op 03/484 41 68 of via email:
secretariaat@basisschoolimpuls.be. Op onze website kunnen jullie alle informatie nogmaals nalezen.
Impulsnieuws - Nieuwe middagmoeder
Juf Ann, de middagmoeder, heeft sinds dit schooljaar een nieuwe professionele uitdaging. We
danken haar voor de vele jaren middagopvang en wensen haar het allerbeste in de toekomst.
Vanaf 1 oktober start dan ook een nieuwe middagmoeder: juf Tina. Zij zal ’s middags toezicht houden
in de lagere school. We heten juf Tina van harte welkom.
Leesimpuls – Opstart lezen met lees(groot)ouders
Dinsdag 9 oktober starten we het niveaulezen weer op met de lees(groot)ouders. Deze vorm van
groepslezen wordt sterk gewaardeerd door zowel leerkrachten als leerlingen. Twee maal per week
lezen de kinderen in groepjes, op dinsdag en op vrijdag.
Aanmelden als lees(groot)ouder kan nog steeds bij het secretariaat of via de klasleerkracht.
Culturele impuls- Bezoek aan het gemeentehuis – 3e en 4e leerjaar
Het 3e en 4e leerjaar bezoeken het gemeentehuis, in het kader van de WO-lessen rond burgerschap.
Ze krijgen een rondleiding en wat meer informatie over de verschillende diensten.
Sportieve impuls - Sportdag lagere school
De leerlingen van de lagere school kunnen zich sportief uitleven op de sportdag. Voor deze uitstap,
inclusief drankje, wordt 5 euro aangerekend op de schoolrekening.
Wat doen de leerlingen aan?
• sportieve kledij
• sportieve schoenen met witte zool of turnpantoffels
Wat nemen de leerlingen mee?
• stuk fruit of koek als tussendoortje
• lunchpakket
• drinkbus met water (’s middags krijgen de kinderen een drankje aangeboden)
Wanneer?
• 1LO – 2LO – 3LOA/B gaan op donderdag 4 oktober op sportdag.
Gemeente Zandhoven voorziet een bus om hen naar het Veld te brengen.
• 4LO – 5LO – 6LO gaan op donderdag 11 oktober op sportdag. Zij fietsen naar het Veld. Zorg
dus voor een fiets die in orde is en neem je fietshelm mee.
Wist-je-dat vanuit GVBS Impuls
We wensen Luca Torfs uit 6LO heel veel succes nu hij mag meetrainen op de Topschool Tennis te
Wilrijk. Proficiat!
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