Pulle, 28 augustus 2018
Beste ouders, beste leerling
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie en hebben jullie er net als wij
zin in om het nieuwe schooljaar te starten.
Maandag 3 september 2018 om 8:30 gaat de schoolpoort open en om 8:45 rinkelt de bel.

Wij schrijven een nieuwe naam – Basisschool Impuls
Met de komst van het nieuwe leerplanconcept ZILL (Zin In Leven, Zin In Leren) herwerkten we de
schoolvisie. Daaruit vloeide een naamkeuze voor onze school

impuls
Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw e-mailadres.
Je kan vanaf nu de school bereiken via secretariaat@basisschoolimpuls.be. Onze vertrouwde website
vind je terug onder de nieuwe naam: www.basisschoolimpuls.be. Daar kan je al een (voorlopig)
overzicht van de geplande activiteiten van komend schooljaar terugvinden.
Meer info mogen jullie verwachten op de infoavond die gepland staat op dinsdag 13 september.
Er is een algemene infosessie om 18.30u en om 19.30u. Beide sessies geven dezelfde informatie.
Van 19u tot 20u kunnen jullie terecht in de kleuterschool voor een toelichting van de klaswerking
door de kleuterjuf. Van 20u tot 21u zet de lagere school voor jullie haar deuren open.

impuls augustus – We zetten in op het bevorderen van lezen en leesplezier
De rode draad dit schooljaar zijn nieuwe impulsen.
De eerste impuls: Lezen en leesplezier bevorderen
We starten dit schooljaar met een leeslabo voor alle leerlingen van de lagere school. Tijdens de
middagpauze kunnen leerlingen vrijblijvend een halfuurtje lezen in ons leeslabo. Dit is een knus
lokaal met gezellige zitbanken met een ruim aanbod aan boeken i.s.m. bibliotheek Zandhoven.
Ook de kleuterschool zet in op leesbevordering. Zij richten een fijne leeshoek in voor alle kleuters.
Daarnaast richten we het leeskwartier in. Het eerste kwartier van elke namiddag zullen alle
leerlingen van de kleuterschool en lagere school lezen in de klas.

Opvang
Het Speelhuis , de voor – en naschoolse opvang , is vanaf dan weer iedere dag geopend met de
vertrouwde uren 7:00 – 8:30 en van 15:40 – 18:30 , op woensdag tot 13:30 .
Tot eind december kunnen jullie op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties beroep doen
op de Blockendoos.
Vanaf januari 2019 kunnen jullie op woensdagnamiddag en tijdens de
schoolvakanties beroep doen op buitenschoolse opvang Stekelbees
Zandhoven. Alle informatie hierover is terug te vinden op hun website:
www.landelijkekinderopvang.be of je kan contact nemen via mail:
LKzandhoven@landelijkekinderopvang.be. De contactpersoon voor onze school is Sanne Vrancken.
Indien jullie dit wensen, gelieve de school te verwittigen, wij maken de afspraken voor het
busvervoer met gemeente Zandhoven.
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Turnuniform
Wie een turnuniform wenst aan te schaffen kan hiervoor op maandag 3 september 2018 tussen
15:40 en 16:30 bij juf Vicky terecht in de turnzaal. Een turn T-shirt en short kosten 12 euro per stuk.
Gelieve gepast geld mee te brengen. Dit is enkel voor de leerlingen van de lagere school.
De kleuters van juf Noor brengen ook turnpantoffels mee of een sportschoentje met een witte zool.
De school voorziet zelf een turnzakje.

Fietshelmen
De vereniging Pulle, Dorp vol plezier sponsorde onze school met fietshelmen.
Wij zullen hier dankbaar gebruik van maken.
De kinderen kunnen zich dan tijdens een uitstap met de fiets veilig in het verkeer
verplaatsen.

Nieuwe verkeerssituatie Kloosterstraat
Vanaf 1 september 2018 geldt in de Kloosterstraat éénrichtingsverkeer voor automobilisten.
Wij geven jullie graag even mee wat er concreet zal veranderen.
In de Kloosterstraat worden verkeerseilandjes geplaatst ter hoogte van de in-/uitgangen van de
school.
1. De fietsers die vanuit de Dorpsstraat komen, rijden op de rijbaan en komen via de groene
fietsenpoort de school binnen.
2. De fietsers die uit het Slangenbos komen, rijden het fiets/voetpad op en steken over ter
hoogte van het verkeerseilandje aan de groene fietsenpoort.
3. De voetgangers gebruiken het voetpad langs de kant van de school.

verkeerseilandje

4. Fietsers die de Kloosterstraat uitrijden naar het Slangenbos, rijden op de rijbaan: door het
verhoogde kruispunt is de snelheid van de auto’s verlaagd en zorgt er voor dat er veiliger kan
ingevoegd worden.
5. Fietsers die de Kloosterstraat uitrijden naar de Dorpsstraat, steken eerst over (onder
begeleiding) aan het verkeerseilandje en rijden op het fiets/voetpad verder. Aan het
kruispunt met de Dorpstraat staat een gemachtigd opzichter om de kinderen te helpen
oversteken.
Tijdens de infoavond van 13 september zal de ambtenaar van Mobiliteit & Noodplanning, Iris Van
Cutsem, de nieuwe verkeerssituatie toelichten.

Hartelijke groeten,
Christel Verlinden
Directeur
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