
 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen Impuls, 

Vandaag zijn de startgesprekken op school en 

vanaf morgen gaan de lessen bij Impuls weer 

beginnen. 

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie ge-

had en kunnen we er weer lekker tegenaan. 

We kunnen niet alleen veel nieuwe leerlingen 

verwelkomen maar ook 8 nieuwe collega’s.  

Binnenkort kunt u op de website van Impuls 

zien wie er nieuw is bij Impuls en welke functie 

ze hebben.  

We wensen in ieder geval alle leerlingen met 

hun ouders en collega’s veel plezier en succes 

bij Impuls.                                                               

(De “oude garde” natuurlijk ook   )  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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Verfraaiing schoolplein 
Vlak voor de zomervakantie is ons schoolplein verfraaid met drie grote afbeeldingen. Deze 

kunnen we gebruiken voor spel maar ook voor leeractiviteiten. De afbeeldingen zijn door de 

leerlingenraad uitgezocht. 

  

De landkaart van Nederland met alle provincies en de hoofdste-

den. 

En de twee hoofdsteden van Nederland: Amsterdam en Tegelen 

 . 

 

 
                

 

 

 Een vak met 25 hokjes dat met stoepkrijt kan worden aangepast 

voor reken- en taalspelletjes. En je kunt er ook bewegingsspellen 

mee doen door er bijvoorbeeld een hinkelbaan in te tekenen.  

        

 

 

 

 

 

 

 Een dartbord voor mikspelletjes en rekenen. Ook hier kun je be-

wegingsspellen voor bedenken. 

 

 

 

 

 

 

Samen kunnen de afbeeldingen worden gebruikt voor een Ren-je-Rot-spel; een quiz waar je 

op het antwoord A, B of C moet gaan staan. 



 

 

Nog meer verfraaiingen op het schoolplein 

 

Tijdens de zomervakantie is nog een gedeelte van het schoolplein anders ingericht. Ook dit 

is ontworpen in overleg met de leerlingenraad. Vandaag hebben meneer Huub en meneer 

Coen het nieuwe gedeelte mooi aangekleed met bloemen en planten. 

Deze ruimte is om lekker te chillen in de pauzes en kan worden gebruikt als een buiten-         

leslokaal. Er komt nog een schrijfbord en enkele kabelhaspels als statafel.  



 

 

Nieuwe vloer in unit 1 

En dan is ook nog de vloer in unit 1 vernieuwd. De vloerbedekking is vervangen door PVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19 

Op basis van de laatste overheidsinstructies voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs      

gelden er binnen de school de volgende maatregelen. 

Desinfecteren van de handen bij iedere binnenkomst. 

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. 

In de gangen moet iedereen een mondkapje dragen; volwassenen én leerlingen. 

Leerlingen dienen zelf een mondkapje mee te nemen. 

In het gebouw de looproutes volgen. 

Bij klachten die Corona-gerelateerd kunnen zijn thuisblijven en handelen volgens        

instructies GGD; thuisblijven tot minimaal 1 dag klachtenvrij of testen op Corona. 

Wij zijn ons er van bewust dat er rondom Corona veel verschillende meningen en stand-

punten leven. Als school zijn wij gebonden aan de overheidsinstructies en volgen deze dan 

ook op. Wij vragen iedereen om dit te respecteren. 

 

Wij wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar en een heel fijn en leerzaam jaar. 


