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Vanuit de Directie 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Onze school is nu 4 weken dicht en we geven onderwijs op afstand.  
We werken vanuit huis en begeleiden onze kinderen in hun schoolwerk. 
En tegelijkertijd zijn er zorgen over familie en vrienden en soms zijn we 
zelf ziek. Het is een bijzondere tijd. De regels en afspraken welke de 
overheid ons adviseert heeft een lange adem nodig. Door al deze maat-
regelen is de samenwerking tussen ouders en school nog nooit zo groot 
geweest.   
  

Scholen dicht tot en met de meivakantie 

Het kabinet heeft aangegeven dat de scholen in ieder geval dicht blijven 

tot 28 april. Aansluitend vind de meivakantie plaats waardoor wij op zijn 

vroegst maandag 11 mei weer open zouden kunnen gaan. Wij volgen het 

advies en de regelgeving van de overheid en zullen hiernaar handelen. 

Op welke manier en hoe wij zullen gaan starten is nog onduidelijk.  Wij 

zijn druk bezig om alle mogelijkheden en scenario’s onder de loep te 
nemen. We denken met elkaar na over het vervolg van dit schooljaar, 

voor als de scholen weer open gaan. Niemand heeft deze situatie eerder 

meegemaakt. Alle kinderen zullen na de Coronaperiode met deze erva-

ring op school komen en alle kinderen hebben een aantal weken onder-

wijs gemist. We zullen omgaan met de veelheid aan ervaringen van de 

kinderen en zullen ook ons onderwijs nog meer moeten afstemmen op 

de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 
Gezondheid staat voorop 
In deze moeilijke periode is het vooral van belang dat we gezond blijven. 
Er wordt heel veel van iedereen gevraagd. Met het opgegeven school-
werk proberen we structuur te bieden. Het is fijn als het lukt uw kind
(eren) daar bij te helpen, maar het moet absoluut geen strijd opleveren 
in huis. Nogmaals, uw gezondheid en die van uw kind zijn het belang-
rijkst in deze.  
 
Contact tussen de leerkracht en uw kind vinden wij op dit moment ook 
erg belangrijk. Niet alleen om de kinderen te begeleiden bij het werk, 
maar vooral om een luisterend oor te bieden. Voor kinderen is dit een 
spannende en ingewikkelde tijd. 
Voor ons allemaal is het een lastige en bijzondere tijd.  Ook onze eigen 
leerkrachten zijn zelf vaak ook vader of moeder. Ook zij combineren 
werken vanuit huis met de zorg voor kinderen en soms ook ouders. 
Prettig als we op uw begrip mogen rekenen in deze situatie waarin mis-
schien niet alles loopt zoals we dat het liefste zouden willen. 

 
 

Tweede Paasdag vrij Ma 13 april 

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

22 april  

23 april 

Koningsspelen vervalt 24 april 

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

Korfbaltoernooi 
vervalt 

12 en 13 mei 

Hemelvaart  21 en 22 mei vrijd 

Schoolreisje 28 mei 

Avondvierdaagse 
vervalt 

15 t/m 18 juni 

Studiedag  vrij 19 juni 

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


Opvang 

De afgelopen weken en de komende weken hebben wij op school leerkrachten ingezet voor de opvang 

van kinderen. Deze opvang is alleen voor de kinderen waarvan 1 van de ouders werkzaam is in de vitale 

beroepensector. Ook bieden wij opvang voor kinderen waarvan wij denken dat het goed is dat zij een 

aantal momenten op school zijn, dit zijn de zogenoemde risico leerlingen. Alle kinderen die opgevangen 

worden zullen uiteraard fit en gezond moeten zijn. Bij verkoudheid o.i.d. kunnen wij deze kinderen niet 

opvangen, wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Mocht u gebruik willen maken van de opvang en u vol-

doet aan bovenstaande criteria kunt u zich aanmelden bij de directie: m.hoekman@wolderweide.nl, graag 

uiterlijk een dag van te voren vóór 20.00 uur.  

In de meivakantie is de school gesloten en zal er geen opvang door onze leerkrachten worden geboden. 

Wel organiseert Prokino noodopvang.  Voor aankomende vrijdag, zaterdag, zondag en maandag (Pasen)

organiseert Prokino noodopvang. Dat betekent dat ouders die beide in vitale beroepen moeten werken, 

daar gebruik van kunnen maken. Ouders moeten zich z.s.m. voor deze opvang opgeven via de 

mail: harderwijkermelo@prokino.nl 

Wanneer u dit ook nodig hebt in de meivakantie kunt u zich ook via dit mailadres aanmelden. 

De komende periode zal meer duidelijk worden over hoe nu verder. Wij zullen hierop inspelen en u zo-

veel mogelijk op de hoogte houden van de stappen die wij gaan nemen. 

Namens ons hele team wensen wij u fijne Paasdagen en veel gezondheid toe! 
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