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Thema Tandarts 

De kleuterklassen zijn gestart met het thema Tandarts. Er is iemand in de klassen geweest die 

kwam vertellen over hoe je het best je tanden kunt poetsen, hoe vaak je moet poetsen en wat er 

goed en slecht is voor je tanden. De kinderen vonden het erg interessant en zaten aandachtig te 

luisteren. Ze hebben geleerd dat je 2x per dag 2 minuten je tanden moet poetsen. In de ochtend 

mag je dit zelf doen, om te oefenen, en in de avond moet dit door 1 van de ouders (liefst elek-

trisch) worden gedaan. Er is onderzocht dat kinderen de poetsbeweging tot hun 12e levensjaar 

nog niet goed zelf kunnen maken. 

De kinderen hebben allemaal een tandenborstel, tandpasta en informatie mee naar huis gekregen. 

Op de website van het Ivoren kruis (http://www.ivorenkruis.nl/) staat nog veel meer informatie. 

Mocht iemand nog leuke spullen in huis hebben die de kleuterklassen mogen lenen bij dit thema, 

dan houden wij ons aanbevolen. Denk aan: spiegeltje, lamp, schort, mondkapje, handschoenen 

etc. 

 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het huidige of komende schooljaar. 

Wilt u uw kind, als hij of zij dit of volgend schooljaar 4 jaar wordt en naar de Wolderweide gaat, 

zo spoedig mogelijk inschrijven op school? Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? 

U kunt bij mij een inschrijfformulier ophalen. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

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 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     KvK 65217055  

http://www.ivorenkruis.nl/
mailto:info@lunchkidz.nl


 

De Wolder-Wonder-Week  
De Wolder-Wonder-Week staat in het thema van ‘Verwonderen’.  

Als school willen wij onze leerlingen een week lang de kans geven om zich te verwonderen over verschillen-

de onderwerpen. We denken graag groots in dit geval, maar het verwonderen van kinderen kan ook in hele 

kleine dingen zitten. Een bezoek aan de bakker, kijkje nemen onder de motorkap van een auto, een les ha-

ken/breien/punniken of misschien het begeleiden van een bak/kook workshop. We zijn op zoek naar mooie 

ervaringen, niet naar waterdichte lesplannen.  

Dit idee is ontstaan vanuit het Wolderweide-team. De drijfveer achter dit idee is dat wij onze leerlingen nog 

meer willen laten ontdekken en leren dan het aanbod bij ons op school. Daarom willen wij in één week alle 

krachten die wij maar kunnen verzamelen samenbrengen om onze leerlingen meer te laten ontdekken over 

hunzelf en de wereld om hen heen. Wij denken dat u hier ook een actieve rol in kunt spelen.  

De vraag aan u is dan ook om uw ideeën met ons te delen. Daarvoor is een openbare woordweb en twee 

online-enquêtes ontwikkeld. De link naar de drie bestanden staan onderaan de brief:  

- Op Padlet kunt u alle ideeën die u heeft toevoegen aan de online-woordweb. U kunt elkaars ideeën ook 

lezen en liken. Wie weet raakt u geïnspireerd door het idee van de één en komt u zelf met een nieuwe. Het 

is een manier om als collectief ideeën aan te dragen.  

- In de enquête kunt u uzelf aanbieden als een van de experts die een groep leerlingen gaat verwonderen. U 

kunt hierbij denken aan het geven van een workshop op school. Wellicht wilt u iets vertellen over uw werk. 

Het meenemen van een groepje kinderen naar uw werk of bedrijf of dat van een vriend(in)/familielid be-

hoort ook tot een van de mogelijkheden. Niets is te gek.  

- Wilt u als ouder graag betrokken zijn bij de Wolderwonderweek, dan kunt u zich opgeven als hulpouder. 

U kunt dan denken aan het helpen begeleiden van activiteiten of wellicht het meehelpen zoeken naar leuke 

contacten die activiteiten kunnen verzorgen. Wij zouden het mooi vinden als de WolderWonderWeek 

breed gedragen wordt.  

 

In de week van 16 maart 2020 vindt de WolderWonderWeek plaats. Mocht u in deze week niet kunnen 

maar wilt u wel een bijdrage leveren, meldt u dan gewoon aan dan kunnen wij uw aanbod wellicht een jaar 

later alsnog gebruiken. U kunt zich t/m 24 januari 2020 aanmelden via de enquête.  

Wij kijken uit naar uw creatieve, originele en verwonderende ideeën. Denk groots, maar ook simpel en 

niets is te gek.  

Met vriendelijke groeten,  

Team Wolderweide 

         Padlet:  

         https://padlet.com/Wolderweide/mr0u786zq046  

         Enquête voor aanmelding activiteit:  

         https://goo.gl/forms/lOM5gg4kpT9hvBa93  

         Enquête voor aanmelden als hulpouder:  

         https://forms.gle/JsUpfWnPCFjVSa5c8  


