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Onze school heeft een prachtige bibliotheek voor de kinderen. Deze 

bibliotheek is 3x per week open en wordt draaiende gehouden door 

een enthousiaste groep ouders. Zij kunnen daarbij versterking gebrui-

ken. 

We zoeken: 

- ouders/opa’s oma’s die op de maandag/woensdag/vrijdag ochtend van 
half 9 tot half 10 de bieb willen draaien. (met name op de maandag   

zoeken we iemand!) 

Daarbij neem je boeken in ontvangst en scan je nieuwe boeken die weer 
meegaan. Verder houden de biebouders de bieb netjes. 
Vind je het leuk om mee te helpen geef dat dan door aan juf Hillyanne 
h.hurink@wolderweide.nl of juf Annemarie 
a.kijkindevegt@wolderweide.nl  

 

10 Minuten gesprekken Di 18 en do 20 febr. 

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  
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Carnaval                                                                             

Vrijdag 21 februari gaan we met onze school Carnaval vieren. 

In de bovenbouw gaan ze dit jaar weer een prins en prinses carnaval kiezen.   

Zij zullen samen met ons het feest openen en ons begeleiden tijdens de optocht. 

We beginnen om 8.30 uur met een gezamenlijk feestje op het achterplein. Lekker 

met z’n allen elkaar bewonderen en hossen op carnavalsmuziek. De ouders zijn van 
harte welkom om dit mee te komen vieren. Goed begin van de dag! 

Om 8.50 uur gaan de kinderen alleen naar binnen. Ze gaan ieder naar hun eigen groep. 

10.00 uur is het hoogste tijd om iets te eten en te drinken. Dit wordt verzorgd door de OV. 10.30 uur wor-

den alle kinderen op het plein verwacht om zich klaar te maken voor de optocht! Natuurlijk willen we graag 

veel publiek langs de route. U kunt ons niet missen. 

Als we terugkomen op school is er nog tijd voor een spelletje of een filmpje. Om 12.00 uur zijn de groepen 

1 t/m 4 vrij. 

De groepen 5 t/m 8 hebben ’s middags “De WolderWonderShow, waar ze hun kunsten mogen vertonen. 

Om 15.15 uur is de school uit! 

        Zotte week 

De week van 17 februari is het Zotte week in onze school.  

Ieder dag mogen de kinderen uitgedost in iets anders naar school komen. 

Maandag: kies je kleur dag 

Dinsdag: gekke haren dag 

Woensdag: pyjama dag 

Donderdag: hoeden dag 

Wees creatief en het hoeft niet, maar het mag! 

De Carnavalsoptocht 

Ook dit jaar willen wij de wijk laten weten wie Kbs Wolderweide is. 

De kinderen mogen individueel of als groepje thuis hun step (geen space-scooter), skelter, kruiwagen, kin-

derwagen, kar versieren en hiermee deelnemen aan de optocht. Dit jaar willen we mooist versierde.... belo-

nen met een prijsje.  

1 prijsje voor groep 1 en 2, één voor groep 3 /4 en 5 en één voor de groepen 6/7 en 8. het wordt beoor-

deeld door een jury. 

Het spreekt voor zich dat u de kinderen warm aankleedt! Bij regen gaan we in onze regenkleding!De op-

tocht zal plaats vinden tussen 10.30 uur en 11.30 uur.  

Dit jaar gaan we onze route lopen door het nieuwe gedeelte van de wijk.  

We lopen via de Disteldreef naar de Korenbloemdreef dan door de steeg naar de Paardenbloemdreef en 

dan rechts op de Paardenbloemdreef richting de school.  

We hopen dat er veel publiek langs de route staat om ons te bewonderen! 

De Carnavalscommissie 


