
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 2 maart 2020 

Open Entree op dinsdag en donderdag  
 

Elke eerste dinsdag van de maand, is/was er een open entree in de hele 
school. Alle ouders krijgen dan de mogelijkheid om tot 08.45 uur in de 
klas te blijven.  
Kinderen kunnen dan hun werkjes e.d. laten zien en/of u kunt met uw 
kind opstarten door bijvoorbeeld een gezamenlijk spelletje te spelen.  
Aangezien wij ook de mogelijkheid willen bieden voor ouders die niet op 
dinsdag aanwezig kunnen zijn, zal halverwege het schooljaar de open 
entrees zijn op de eerste donderdag van de maand.  
 

De open entrees zijn op:  
Donderdag:  

Donderdag 5 maart  
Donderdag 2 april  
Donderdag 14 mei  
Donderdag 4 juni  
Donderdag 2 juli   
 

Team Wolderweide  

  

Carnaval en Wolderwondershow 2020 

Het carnavalsfeest was weer een hele geslaagde dag met  een boel    

gezelligheid en vrolijke gezichten. De optocht was ook echt een optocht 

met meerdere versierde karren en een lange bonte stoet met veel    

publiek. Vrijdagmiddag vond de Wolderwondershow plaats, de lat 

wordt steeds hoger gelegd en we zien verrassende talenten van de kin-

deren. Iedereen goed gedaan!     

 

Studiedag  Woe 4 maart 

Wolderwonderweek 16 t/m 20 maart 

Paasviering Woe 8 april 

Studiedag  
Goede vrijdag vrij 

Do 9 en vrijdag 10 

april                      

Tweede Paasdag vrij Ma 13 april 

Wisseldag  16 april 

Wieltjesdag gr 5 t/m 8 
 
Wieltjesdag gr 1 t/m 4 

22 april  

23 april 

Koningsspelen  24 april 

Meivakantie 27-04 t/m 08-05-20 

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  

mailto:info@lunchkidz.nl


Harderwijk, maart 2020  

  

Beste ouders,  

  

De vastentijd is begonnen en dit jaar doen wij mee met de scholenactie van de landelijke Vastenactie! We 
komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardst nodig hebben in Zambia   

  

Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst  
In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het min-

der hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen.   
In deze vastentijd staan we met kinderen stil bij de toekomst. Bij hun eigen toekomst, hun plannen en dromen voor 
later. Maar ook bij de toekomst van andere kinderen. Er zijn in de wereld miljoenen kinderen voor wie een hoopvolle 
toekomst niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze geen toegang hebben tot goed onderwijs. Juist voor deze kin-
deren is het belangrijk om te leren. Zo krijgen ze een eerlijke kans om later in hun eigen onderhoud te voorzien. Met 
het thema ‘Werken aan je toekomst’ wil Vastenactie aandacht geven aan de beroepen en het onderwijs dat daarvoor 
nodig is. Zonder onderwijs geen beroep. Zonder beroep geen toekomst!  

  

Lesmateriaal  
Wij maken tijdens de vastentijd gebruik van het lesmateriaal van de Vastenactie. Met het lesmateriaal gaan de kinderen 

aan de slag met het campagnethema en staan ze stil bij de rol die onderwijs speelt in hun eigen leven.   
In de vastentijd leven we toe naar Pasen, het feest waarop we vieren dat Jezus opstond uit de dood. Pasen is het feest 
van de toekomst: Zelfs na de donkerste nacht maakt God een nieuw begin. Dat geeft hoop voor iedereen die het 
hoort.  
In de klas maken we gebruik van de geefladder.  

Op de Geefladder  is goed te zien hoe Vastenactie de projecten ondersteunt. Kinderen ontdekken zo waar het door 

hun gespaarde of verdiende geld naartoe gaat. We gaan dus sparen voor goed onderwijs, zodat kinderen later in hun 

eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Veel scholen hebben een moestuin en dieren bij de school. Ze leren voor de 

tuin en de dieren te zorgen en ze kunnen we zelf van eten. Zo ontdekken ze dat met een bijdrage van 2, 20 euro een 

kuikentje gekocht wordt. Dit kuikentje wordt een kip, gaat eieren leggen, kan verkocht of gegeten worden. Kinderen in 

ontwikkelingslanden leren voor de kippen te zorgen en zo in inkomsten en eten te voorzien.  
Scholentour  
Om het campagnethema en de vastenperiode dichter bij de kinderen te brengen, organiseert Vastenactie 

een Scholentour met een musical en gastlessen. Vastenactie komt langs op onze school op maandag 9 
maart.  
  

Spaardoosje / Timmermanspotlood.  
De kinderen krijgen een spaardoosje mee naar huis.   
Het doel van het doosje is dat de kinderen klusjes doen zoals bijv: tafel dekken, kamer opruimen, meehelpen in en 

rondom huis. En dan iedere keer wat geld verdienen voor in hun doosje. Het geld uit het doosje verzamelen we 
4 x.  
De kinderen mogen NIET langs de deuren gaan.  
Ook krijgt ieder kind een timmermanspotlood als bedankje voor het doen van de klusjes.  
 

 Data op een rij  
Dinsdag 3 maart: start vastenactie op school  
Maandag 9 maart: Scholentour: samen sterk  
Woensdag 11 maart: spaardoosje mag mee naar school  
Woensdag 18 maart: spaardoosje mag mee naar school  
Woensdag 25 maart: spaardoosje mag mee naar school  
Woensdag 1april: laatste keer spaardoosje mee naar school en ronden wij op school de vastenactie af. 
Zondag 5 april: Bekendmaking van de eindstand in de viering van Palmpasen in de Catharinakerk.  
De viering begint om 11.00 uur  
  
 
Team Wolderweide 
 

                                  

 



Vanuit de Directie 

 

Beste ouders,  

Februari en wat is er al weer hard gewerkt in de groepen. We hebben de tijd van de Cito toetsen en rapport-

gesprekken nu achter ons en kunnen volle kracht vooruit in de tweede helft van het jaar. Voorzichtig gaan we 

ook alweer kijken naar het nieuwe schooljaar qua formatie. Daarom willen we graag zicht krijgen op het aantal 

leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, dat volgend jaar 4 jaar wordt en naar Wolderweide 

gaat, zo spoedig mogelijk aanmelden op school?  

Vervangingsprotocol  

Ook bij ons op de Wolderweide hebben we te maken met ziekte van collega’s. Hoewel we in voorgaande ja-
ren ook te maken hebben gehad met ziekte, was dat relatief eenvoudig met collega’s of invallers op te lossen.  

De laatste jaren wordt dit steeds moeilijker, onder andere door het huidige lerarentekort. Afgelopen periode 

is er meerdere malen druk ontstaan binnen de school door ziekte en/of afwezigheid van medewerkers. Ziek 

zijn komt nu eenmaal voor binnen een organisatie en dit is niet te voorkomen. Om het zo goed mogelijk op te 

vangen binnen de organisatie zijn er afspraken gemaakt en deze zijn beschreven in het vervangingsprotocol van 

Wolderweide. 

In het schooljaar 2019-2020 is er dagelijks 1 leerkracht ambulant. De bekostiging valt onder de inzet van de 

werkdrukgelden. De bedoeling hiervan is om leerkrachten te ontlasten, zodat zij tijd krijgen om overige zaken 

op te pakken/ voor te bereiden. Door de afwezigheid van collega’s door bijvoorbeeld ziekte wordt er regel-
matig besloten om dit te laten vervallen en de leerkrachten in te zetten voor een groep. U zult begrijpen dat 

dit niet mee werkt aan werkdrukverlichting. 

Bij afwezigheid van de leerkracht met een lesgevende taak hanteren wij de volgende stappen: 

 - Zoeken van een vervanger (duo collega of een invaller uit de Flevopool (SLIM)) 

 - Inzet van ambulante medewerker (werkdrukgelden) 

 - Inzet functionarissen met andere taken (IB, bouwcoördinatoren, directie) 

 - Indien verloven zijn toegekend aan medewerkers, kan directie beslissen het verlof in te trekken. Daarbij die-

nen de wettelijke kaders gerespecteerd te worden. In de praktijk zal het gaan om studieverloven. 

 

 De leerkracht is ziek en dan…..  
 

Nadat een leerkracht zich heeft ziek gemeld wordt er gezocht naar een invalleerkracht. In eerste instantie 

wordt er binnen het team een beroep op de parttime werkende collega’s gedaan. Mocht dit niet lukken, dan is 
de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO) aangesloten bij Slim Personeelsdiensten en 

hier kan een aanvraag worden gedaan voor een invaller. (Tegenwoordig is de kans erg klein dat zij een invaller 

kunnen regelen). Hierbij geldt dat het de voorkeur heeft dat een parttime collega een dag extra zou kunnen 

werken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt afgewogen of een collega, die ambulant is, de groep over 

kan nemen.  

Onderwijs voor de kinderen heeft uiteraard de voorkeur, maar in geval van urgentie kan worden besloten dat 

ambulante werkzaamheden de voorkeur krijgen. Deze keus wordt gezamenlijk tussen medewerker, directie en 

MT (Management Team) afgewogen, waarbij de eindbeslissing bij de directie ligt. 

 

Indien blijkt dat er geen invaller beschikbaar is om de groep te kunnen begeleiden, wordt de groep verdeeld. 

Dat wil zeggen dat de leerlingen van de groep worden ondergebracht bij de andere groepen van de school. 



Als laatste redmiddel kan overwogen worden om de desbetreffende groep naar huis te sturen. Dit is geen wen-

selijke situatie, maar kan bij overmacht wel het geval zijn. 

 

 
 

Figuur 1. Proces invalleerkracht   
   

* Mocht een dag van te voren al duidelijk zijn dat er geen vervanging is, zal de groep niet opgedeeld worden, 
maar naar huis gestuurd worden. Ouders zullen dan ruim te voren via de Parro App bericht krijgen dat hun 
zoon/dochter geen onderwijs krijgt  

  
Studiedag woensdag 4 maart  
Op woensdag 4 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Op deze dag gaan wij in de ochtend aan de 
slag met het thema ‘de basis op orde’ onder leiding van Albert de Boer. Wij zijn dan bezig met zaken als effec-
tieve instructie, klassenmanagement, differentiatie etc. In de middag worden de opbrengsten van de Cito toetsen 
geanalyseerd en wordt er gereflecteerd op ons eigen handelen.   
  
Groei van de school  
Op dit moment hebben wij 324 kinderen op Wolderweide en zullen wij het schooljaar afsluiten met 334 kin-
deren. Door de groei van de school zal dit betekenen dat wij volgend schooljaar met een groep extra kunnen 
starten. Wij gaan dan van 13 naar 14 groepen. Over de verdeling van kinderen en leerkrachten gaan wij ons 
nog buigen.  
  
  

  

  

  

  

  

 


