WolderWeetje

Maandag 10 juni 2019

B ELANGRIJKE
Pinksteren vrij

DATA

7-06-19 t/m 10-06-19

Schoolfotograaf
Beste ouders en verzorgers,

Schoolfotograaf

11 juni

Dinsdag 11 juni worden er schoolfoto’s gemaakt. Er worden portretgroeps- en broer/zus foto gemaakt.

Wieltjesdag groep

12 juni

Tip voor de gezinsfoto: stem de outfit op elkaar af voor het leukste resultaat.

Donderdag 13 juni
08.30—09.30

We maken van elk kind een minireportage met een witte achtergrond.
Na ongeveer 14 dagen krijgt u de inlogkaartjes via school.

5 t/m 8
Inloop spreekuur GGD/
CJG
Sportdag groep 1/2

14 juni

Studiedag

21 juni

10 minuten gesprekken

Zomervakantie

Dinsdag 9 en donderdag 11 juli
22-07 t/m 30-08-19

AANBIEDING : 3 vellen voor € 11,50 met Gratis verzending bij bestelling t/m zondag 7 juli
Bestellingen komen dan op school rond 11 juli. Bestellingen vanaf 8-7
en pakketpost gaan meteen naar het huisadres.
Online bestellen: https://bestel.rdfoto.nl
U kunt al bestellen vanaf € 4,00 Digitale bestanden, canvasdoeken, print
op hout en aluminium. Funproducten om te geven of te krijgen: mok,
onderzetter, placemat of sleutelhanger. Afdrukken in alle formaten:
kleur, zwart/wit en sepia. Verjaardag, Moederdag en Vaderdag: Happy
memories for ever.
Vragen en informatie: vragen@rdfoto.nl , bellen mag ook 035-8880086
11-13.30u
Alvast bedankt en veel kijkplezier

RDFOTO, uw schoolfotograaf

Inloopspreekuur GGD en CJG

Fruitdagen:
donderdag
vrijdag

Maandag 1 juli komen Marjo van de Vegte (jeugdverpleegkundigeGGD ) en Willeke Janse (jeugdhulpverlener- CJG) voor een inloopspreekuur van 08.30 uur tot 09.30 uur op onze school. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor alle opvoed- en opgroeivragen rondom de
zorg voor uw kind(eren), maar ook medische vragen of thema’s zoals
voeding/eten en gezondheid kunnen worden besproken. Het gaat om
het beantwoorden van kleine en grote vragen, iedereen is welkom. Marjo en Willeke zijn verbonden aan de Wolderweide, maar zijn onafhankelijk en vertrouwelijk. Loop gerust naar binnen!
Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Schoolreisje Dierenpark Amersfoort
Vorige week dinsdag zijn we met de groepen 1 t/m 7 naar Dierenpark Amersfoort geweest. Iedereen had
er zin in en we konden niet wachten totdat de bussen vertrokken. De sfeer zat er goed in, alleen toen we
bij de dierentuin aankwamen regende het helaas pijpenstelen. Nadat iedereen voorzien was van regenkleding e.d. gingen we op pad. We hebben gedanst, gezongen en in de plassen gesprongen!
Tijdens de lunch, volgens sommige kinderen zaten we in een circustent, kregen we heerlijke frietjes met
mayonaise en wat te drinken en konden we lekker opwarmen en opdrogen.

Na het eten was het weer gelukkig beter en hebben we nog veel mooie dieren en dino’s gezien!

Rond 15:00 uur vertrokken de bussen weer richting Harderwijk en bij aankomst op school stonden alle
ouders ons gezellig op te wachten!

We kijken terug op een leuke en gezellige dag die gerealiseerd kan worden door de vrijwillige ouderbijdrage en ook door de hulp van alle begeleiders. Hiervoor onze hartelijke dank!
Hartelijke groet van de OV,
Charlotte, Evelien en Astrid

