
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

din dag 

oen dag 

donde dag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag  januari 0 0 

Groep 8 belangrijke data: 
21 januari: normeringsonderzoek Route 8 

10 en 12 februari: doorverwijzingen groep 8 ( 10 minutengesprekken 

vervallen) 

22 april: Route 8 toets 

 

 

Inloopspreekuur GGD en CJG 

Aanstaande dinsdag (14 januari) komen Marjo van de Vegte 

(jeugdverpleegkundige- GGD ) 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 opgroei-

vragen rondom de zorg voor uw kind(eren), maar ook medische vragen 

of hema s oals oeding/e en en ge ondheid k nnen orden            
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

Staking, school dicht Do 30 en vrijdag  31 

jan 

10 min gesprekken Di 18 en do 20 febr 

Verslag alle groepen 10 februari 

Carnaval Vrij 21 februari 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 

Studiedag  Woe 4 maart 

Wolderwonderweek 16 t/m 20 maart 

Paasviering Woe 8 april 

Studiedag  Do 9 april 

Wisseldag  16 april 

Koningsspelen 24 april 

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg  

3 51 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

0  1 2522 0 

0  333 5003 

                                     KvK 521 055  



 

Ker  2019 
 

De OV heef  di  jaa  de chool ee  e ie d. E  i  geko en om de bomen in 1 kle  e e ie en 
en om in de gangen allemaal ballen o  e hangen. Hie doo  a  de hele chool in een ach ige 
ke fee .  
 

De ke ie ing a  di  jaa  een dine  in gala me  een di co. He  fee  e d ge ie d o  chool. In 
elke kla  a  hee lijk e en aan e ig aa oo  e de o de  illen bedanken! De kinde en kon-
den doo  middel an een a a  kaa  e en i  kie en en de ade  k amen al  obe  i e e en. 
We illen ook de ade  hie oo  ha elijk bedanken!  
 

Na he  e en a  e  een di co me  DJ in de midden im e. Ook de DJ illen ij nog bedanken 
oo  ijn in e !! Wa  hebben de kinde en gedan ! 

 

B i en had de OV oo  de o de  a me chocomelk, gl h ein, koffie en hee. He  e en a  o e  
a  i  de kla en i  ook nog b i en geb ach  oo  de o de .  

 

De kinde en moch en nog ma hmallo  oo e en bij een ech  . Hie bij illen e ook de e 
ade  bedanken oo  he  mogelijk maken.  

 

Wij hebben al  OV on e end geno en an he  ke fee .  
 

G oe en an de OV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



Hemel en Aarde Nr. 3 
Jaargang 19, winter 2019 

 
 
 

Ouderbrief 

Beste ouders, 
Ritme! Dat is deze periode het enthousiaste onderwerp van onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aar-
de. Je zou natuurlijk eerder aan muziekles denken, want je denkt het eerst aan het ritme van een liedje dat je 

kunt meeklappen, tikken of hummen. Maar niet alleen muziek heeft een ritme. 

 

Ook tijd heeft een ritme, door de dingen van de dag die gaan zoals ze gaan, met soms veel en soms weinig af-
wisseling. Of het ritme van het jaar, van de uitbundige lente tot de verstilling van de winter. Taal heeft een rit-

me, van langzaam en zacht tot snel en hard. Je lijf heeft een ritme. Als je erop let, heeft bijna alles een ritme. 

 

Een ritme heeft vaak ongemerkt invloed op je. Het ritme van de dag, van liedjes op de achtergrond of de ener-
gie van het seizoen nemen je soms als vanzelf mee. Het kan veel van de kleur, de toon van je leven bepalen. 

Daarom is het interessant om met kinderen stil te staan bij wat al die ritmes met je doen. 

 

In de lessen verkennen kinderen al die verschillende soorten ritmes. De lessen gaan bijvoorbeeld over het dag-
ritme in een klooster, de feesten van het kerkelijk jaar, en ook over Shiva, de hindoeïstische Heer van de dans, 

die danst op het ritme van de kosmos. 

 

We verkennen ook het ritme van de taal. Stel je voor dat je naar toespraken of gedichten of liedjes luistert in 
een taal die je niet verstaat. Dan nog krijg je heel veel mee van wat er aan de hand is. Je begrijpt iets door de 
toon, de dynamiek, de bevlogenheid van de taal. Je zou kunnen zeggen: door het ritme van de taal. Met de kin-
deren doen we taalspelletjes, lezen we gedichten om die werking van taal te verkennen. Sommige gedichtjes 
vragen erom om langzaam en zacht gelezen te worden, andere moeten snel en luid. Betekenis van taal heeft 

blijkbaar te maken met het ritme van de taal. 

 

En we ontdekken het ritme van je lijf, je ademhaling en je hartslag. Soms geef je veel energie, als je hard werkt 
en je lijf zich inspant. Maar het kan ook zijn dat je je boos of opgewonden voelt, ook dan versnelt je adem en je 
hartslag. Met kinderen doen we kleine experimentjes over hoe het ritme van je lijf kan veranderen. En hoeveel 

invloed dat heeft op hoe je je voelt. 

 

We zien er naar uit om deze winterweken met het onderwerp Ritme te werken. Een beetje beweging kunnen 

we goed gebruiken met deze kou! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansproject 
Donderdag 9 april hebben de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan het dansproject van Cultuurkust.          Op 

maandag gingen de groepen één uur een dans, gekoppeld aan een land, inoefenen. Deze dans hebben ze don-

derdag laten zien aan de ouders. Het was een prachtige voorstelling waar iedereen enorm van heeft geno-

ten!  


