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din dag 

oen dag 

donde dag 

Fr i dagen  

WolderWeetje 

Maandag  maart 2020 

Blijf je verwonderen! 

Op de studiedag van afgelopen woensdag heeft onze school een prachtig 

cadea  i  a g  ge  e e . O   a  de ch l Blijf je 

verwonderen  d  e a de ee  d  de ek  a  H b a  de  
Lubbe (zanger van de Dijk): 

Blijf je verwonderen, zie in het gewone het bijzondere. Open je 

oren en je luistert, open je hart en je hoort. Open je ogen en je 

kijkt, maar niets is wat het lijkt. Laat je overdonderen en zie in het 

gewone het bijzondere.  Blijf je verwonderen! 

Deze tekst is persoonlijk geschreven door Huub van der Lubbe en naar 

ons gestuurd via de post met dank aan juf Simone. Deze ingelijste tekst 

krijgt een mooi plekje binnen onze school! 

Studiedag 

De studiedag van woensdag 4 maart 

d i  he  eke  a  Sa e    
e ke  aa  ch l ikkeli g , 

onder leiding van Albert de Boer 

(IJsselgroep). Met het gehele team 

hebben wij ons bezig gehouden met 

onze drijfveren, onze werkwijze, 

onze hulpvragen en op welke     

manier wij ons willen blijven      

ontwikkelen. In de middag zijn de opbrengsten geanalyseerd d.m.v.    

reflectievragen. Er is kritisch gekeken naar onze opbrengsten en hieraan 

een plan van aanpak gekoppeld. Al met al een intensieve, maar vooral 

productieve dag! 

Wolderwonderweek 16 t/m 20 maart 

Grote rekendag  25 maart 

Paasviering Woe 8 april 

Studiedag  
Goede vrijdag vrij 

Do 9 en vrijdag 10 

april                      

Tweede Paasdag vrij Ma 13 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 

Korfbaltoernooi 12 en 13 mei 

Hemelvaart  21 en 22 mei vrijd 

Schoolreisje 28 mei 

Avondvierdaagse 15 t/m 18 juni 

Studiedag  vrij 19 juni 

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  



 

       Schoolkorfbal 

Dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei is het jaarlijkse Landstede schoolkorfbaltoernooi van ckv Unitas/ 

Perspectief. Dit jaar doet Wolderweide natuurlijk ook weer mee.  

De groepen 3 en 4 spelen hun wedstrijdjes op woensdagmiddag 13 mei.   

De  groepen 5 t/m 8 spelen op dinsdagavond 12 mei en woensdagavond 13 mei. 

Maandag 9 maart krijgen de kinderen een brief mee met daaraan een strookje waarmee ze zich kunnen 

opgeven voor dit spektakel. Dit kan tot  woensdag 18 maart. 

De kinderen van groep 3/4 beginnen op woensdagmiddag om ongeveer 13.00 uur.   

De kinderen van groep 5 t/m 8 beginnen op de avonden om ongeveer 18.00 uur. 

Dus snel eten om weer op tijd op het Unitas veld aan het Slingerbos te zijn om mee te spelen of om aan te 

moedigen! 

Kom op de fiets!                         

Wij hopen op veel supporters! 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemel en Aarde Nr. 4 
Jaargang 19, Pasen 2020 

 
 

 
Ouderbrief 

 
Beste ouders, 

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over stenen. Er is iets met ste-
nen. De kleine steentjes die je in je hand houdt, rond en glad, die je wilt bewaren. De dikke stenen op een 
graf, waar namen en data in gebeiteld staan, monumenten. Indrukwekkende rotsblokken, menhirs, hunebed-
den, zo oud als de wereld en met een betekenis die zich alleen nog laat raden. Zo gewoon en zo bijzonder zijn 

de lessen in deze aflevering van Hemel en Aarde. 

 

Steen is oermateriaal. Het hoort bij de aarde als water en lucht. Het begint ermee dat we met de kinderen 
stenen gaan voelen en goed gaan bekijken. Hoe hard ze zijn, en hoe oud. Hoe ze glimmen. Hoe rond of scherp 

ze zijn. En hoe het marmer van een beeld zo licht en soepel als een kleed kan lijken. 

 

Als je iets van stenen gezien en gevoeld hebt, dan snap je misschien waarom er zoveel verhalen zijn waarin 
stenen bijzondere krachten hebben. Een prachtig verhaal gaat over hoe Arthur uitgekozen werd tot koning. 
Een zwaard stak in een steen. Als de juiste man het zwaard zou beetpakken, zou de steen het zwaard loslaten. 

Arthur pakt het zwaard en de steen laat het los. Zo wordt Arthur koning. 

 

En ook in godsdienstige rituelen en verhalen komen stenen voor. Ze hebben dan een heel specifieke beteke-
nis, verwijzen naar ontmoetingen met God en het eeuwige. In de bijbel staan beroemde verhalen, bijvoorbeeld 
over Mozes die de woorden van God ontvangt op een berg en meeneemt naar beneden, vastgelegd in grote 
stenen, voor de eeuwigheid. En er zijn niet alleen verhalen waarin stenen een hoofdrol spelen, ook in rituelen 
en gebruiken komt dat voor. Denk bijvoorbeeld aan stenen of kiezels op een graf. Of aan Mekka, waar Islamiti-

sche pelgrims een zwarte steen aanraken, die volgens de overlevering uit het paradijs komt. 

 

Natuurlijk is dit ook de periode van het paasfeest. We vertellen in de klassen ook deze lente weer het  

verhaal van de opstanding van Jezus en van het nieuwe begin. 

 

We denken dat het weer lessen worden waarin kinderen veel leren uit levensbeschouwelijke tradities en op 

een bijzondere manier om zich heen leren kijken. Leuke en goede lessen. Steengoed. 

 

 
 



 

Gezocht leden Ouderpanel: 

Op dinsdag 7 april willen wij graag starten met een nieuw te vormen ouderpanel bij ons op school. Wij zijn op 

zoek naar ouders die graag met de school willen meedenken.  

Wat is het ouderpanel? Wat houdt het in? 

Het ouderpanel biedt scholen de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier een reëel 

beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de      

directie betreffende aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het onderwerp van het 

gesprek kan variëren. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord 

willen hebben.   

Samenstelling: 

Wij willen graag een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, die samen met de schooldirectie van  

gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Dit ouderpanel komt minimaal 2x per kalender-

jaar bij elkaar op uitnodiging van de directeur. Het streven is om uit elke groep een ouder te vragen, zodat alle 

groepen uit de school zijn vertegenwoordigd. Van elke bijeenkomst wordt door 1 van de ouders een verslag 

gemaakt welke bekend wordt gemaakt aan alle ouders via het Wolderweetje (weekinfo) en/of de website.   

Uiteraard wordt dit verslag ook naar het team gestuurd. 

Mocht u belangstelling hebben om in het ouderpanel deel te nemen, dan graag een mail naar 

m.hoekman@wolderweide.nl  Graag vermelden in welke groep je kind en/of kinderen zitten.  

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

 

 


