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       Marjo an der Veg e                 Willeke Ja e 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor al uw opgroei- en op-

voedvragen. 

Beste ouder(s), 

Bij deze willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Marjo van der Vegte  

(jeugdverpleegkundige GGD) en Willeke Janse (Jeugd- en gezinswerker CJG). 

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn wij betrokken bij de school 

van uw kind.  

Wij werken heel nauw samen met de intern begeleider van de school.  

Met regelmaat is er een CJG  inloopspreekuur op school en kunt u uw vragen 

aan ons stellen.  

Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn:   

O  ki d i  e g eke , 

O  ki d  i  e g e d ie ig d  e cheidi g , 

O  ki d la  g eed  i  bed , 

We e e  ie  g ed h e m e gaa  me  he  ged ag a   ki d , 

We make   ge  e  he  geh  f ich  a   ki d  

 

Studiedmiddag groep 1 
t/m 4 vrij 

Dinsdagmiddag 13 

oktober 

Herfstvakantie  19 t/m 24 oktober 

10 minuten gesprekken 27 en 30 oktober 

Inloopspreekuur CJG 27 oktober 08.45 

Nationaal schoolontbijt Di 3 november 

Week van respect 9 t/m 13 november 

Studiedag: kinderen vrij  Do 12 november 

Sinterklaas viering Vrij 4 december 

Inloopspreekuur CJG 11 december 08.45 

Kerstviering Do 17 december 

Kerstvakantie: vrijdag 
18 dec om 12.00  
kinderen vrij 

21 dec t/m 3 januari  

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  

 

Let op vanaf 5    

oktober ontvangt u 

het Wolderweetje 

via Parro 



We gaan samen met u en eventueel in overleg met u ook de school in gesprek over uw vraag en maken hier samen een 

plan voor.  

U kunt zich via school aanmelden, met uw vragen langskomen op het inloopspreekuur op school ( zie voor data de nieuws-

brief) of u kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft nu in de coronatijd dagelijks een telefonisch spreekuur van 9:00 tot 12:00 uur en 

is bereikbaar via 0341-799904. 

 

Data inloopsspreekuur op de Wolderweide: 

Dinsdag 27 oktober  08.45 

Vrijdag 11 december 08.45 

Woensdag 17 maart 2021 08.30 

Vrijdag 18 juni 08.45 

 

Het CJG Harderwijk volgt steeds de recente richtlijnen van het RIVM en veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland om verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Het CJG is daarom gedeeltelijk geopend 

op afspraak of telefonisch . Zie ook onze website . 

 

Voor opvoedinformatie, aanbod van cursussen/ trainingen en activiteiten zie www.cjgharderwijk.nl  

 

 

 

 

  



 

 

Voor De Wolder eide  

Ge och  

O erblijfmede erker  

Voor 

Maandag  
din dag en 
donderdag 

Per o er
blijfbe r  

- e ro 

Herken je je hierin  

• Werk je graag me  kinderen  

• Heb je jd rij en de middag  

• Wil je bela ng rij erdienen   

• Beheer  je de Nederland e aal  

• Ben je daadkrach g  

• En ben je en ho ia  

Dan oeken e jo  

In ere e  

Ben je al  moeder  ader  of mi chien el oma  opa  an e of oom geïn ere eerd  Neem 
dan rijblij end con ac  op me  on  door e bellen me  06  19252270 of r een mail naar 
i f @ chkid .  



  



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 een inschrijfformulier via m.hoekman@wolderweide.nl aanvragen. 

Studiedagmiddag: dinsdag 13 oktober 

Op dinsdagmiddag 13 oktober staat een studiemiddag gepland. Op deze middag zijn alleen de groepen 1 t/m 4 vanaf 12.00 

uur vrij! De groepen 5 t/m 8 hebben  s middags gewoon onderwijs. 

10 minuten gesprekken: inschrijving vanaf 12 oktober 

Vanaf maandag 12 oktober kunt u zich aanmelden voor de 10 minuten gesprekken. De leerkrachten zullen de gesprekken 

inplannen in de week van 26 t/m 30 oktober. Alle gesprekken zullen online plaatsvinden. Ouders komen dus niet op 

school i.v.m. de coronamaatregelen. 

Start traditioneel rooster: Start 26 oktober 

Vrijdag 9 oktober hebben alle oudste kinderen een brief meegekregen over de start van het traditionele lesrooster. Op 

maandag 26 oktober (na de herfstvakantie) zullen alle kinderen weer het traditionele lesrooster volgen en zal Lunchkidz 

weer op de reguliere wijze de overblijf verzorgen. Overige informatie kunt u vinden in de desbetreffende brief. 

Corona: Vakantie / reizen naar een risico gebied   

En leerlingen in een risico gebied? 

Wie terugkomt uit een oranje of rood (geworden) land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De 

quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar (en dus veelal niet voor onze leerlingen).  

Wanneer blijven kinderen thuis? 
 
Een kind blijft thuis: 

 als een huisgenoot besmet is met COVID-19 

 een huisgenoot heeft koorts hoger dan 38 graden en/of benauwdheidsklachten 

 als de klachten van het kind zelf niet 'mild' zijn (dus bijvoorbeeld, koorts, benauwdheid, veel hoesten) 
als een contact van het kind besmet is en het kind zelf milde klachten heeft (licht verkouden etc.) 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                        9 oktober 2020 

 

Betreft: terug naar traditioneel lesrooster vanaf 26 oktober 2020. 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Vanaf maandag 26 oktober gaan wij weer werken met ons traditionele lesrooster.  

De schooltijden worden weer aangepast zoals ze waren vóór de Coronatijd: 

 

 

U kunt ervoor kiezen om uw zoon of dochter tussen de middag over te laten blijven of naar huis te laten gaan. De over-

blijf op school wordt weer volledig geregeld door Lunchkidz.  

Mocht u hier gebruik van willen maken, dan moet u zich opnieuw aanmelden, aangezien de oude prijzen weer van kracht 

zullen zijn. (Voor de aanmelding zie bijlage) 

 

Wij realiseren ons dat door de oplopende coronabesmettingen en de verscherping van (gedrag)regels t.a.v. het coronavi-

rus, het teruggaan naar het traditionele lesrooster kan overkomen als een versoepeling.  

Dit is echter niet het geval, want alle RIVM richtlijnen zullen wij blijven hanteren! 

 

Graag wil ik u uitleggen welke afwegingen wij hebben gemaakt om tot deze keuze te komen. 

Zoals u allen weet is het lesrooster van Wolderweide door het Coronavirus noodgedwongen gewijzigd van een regulier/

traditioneel lesrooster naar een coronarooster. 

Wij noemen dit rooster bewust het Coronarooster , aangezien het geen officieel continurooster is.  

Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De 

pauze die de leerlingen krijgen is korter dan bij een traditioneel/regulier lesrooster. 

 

Zoals wij het nu geregeld hebben kun je niet spreken van een officieel continurooster. Kinderen hebben de mogelijkheid 
om naar huis te gaan (hierdoor geen verplichte kosten voor ouders) en we maken door de corona aanpassingen minder 

lesuren (onderwijstijd) dan bij het traditionele lesrooster. 

Tijdens de wijziging naar een continurooster in mei 2020 is naar alle ouders en leerkrachten gecommuniceerd dat het de 

insteek is om uiteindelijk terug te gaan naar het reguliere/traditionele lesrooster wanneer dit mogelijk is. 

Het huidige lesrooster (Coronarooster) is een noodmaatregel, echter zijn wij hierdoor wel gaan nadenken over ons les-
rooster. We willen in de toekomst gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn m.b.t. verschillende lesroosters en 
wat de consequenties en gevolgen zijn voor ouders, kinderen, leerkrachten en overige partijen. Dit zal dan aangevlogen 

worden op de reguliere wijze, met betrokkenheid van uiteraard leerkrachten, de MR en ouders.  

 

 

Groep 1 t/m 4:   Groep 5 t/m 8:   

Ma, di en do 08.30  12.00 uur Ma, di en do 08.30  12.00 uur 

Woensdag 08.30  12.15 uur Woensdag 08.30  12.15 uur 

Vrijdagochtend 08.30  12.00 uur Vrijdagochtend 08.30  12.00 uur 

Vrijdagmiddag vrij Vrijdagmiddag 13.15  15.15 uur 



Situatie school vóór Corona: 

Voor de Coronatijd draaide Wolderweide het traditionele lesrooster. 

Het totaal aantal lesuren voor de groepen 1 t/m 4 was 23,75 uur per week. 

Het totaal aantal lesuren voor de groepen 5 t/m 8 was 25,75 uur per week.  

Tussen de middag bleef het grootste gedeelte (2/3 deel) over en maakte gebruik van Lunchkidz. Een aantal kinderen (1/3 

deel) ging tussen de middag naar huis. 

Aansluitend werd gebruik gemaakt van de BSO na 15.15 uur.  

De kosten voor BSO en Lunchkidz waren voor de ouders.  

 

Terugblik: 

Door de komst van het Coronavirus ging op 16 maart 2020 de school dicht en hebben wij onderwijs op afstand aangebo-

den.  

De kinderen zijn halverwege mei weer halve dagen naar school gegaan en kort daarna mochten de kinderen weer elke dag 
naar school. Wel moesten alle kinderen in eerste instantie anderhalve meter afstand houden tussen de leerkracht(en) en 

bij verkoudheid, keelpijn, verhoging, griep en/of hoesten moesten de kinderen thuis blijven. 

 

Op advies van de overheid is Wolderweide (net als alle andere scholen) noodgedwongen overgegaan naar het continu-
rooster, een noodmaatregel m.b.t. het Coronavirus. De insteek was om in mei/juni/juli zo weinig mogelijk bewegingsver-

keer te hebben. Daardoor was het advies om alle kinderen over te laten blijven. 

De eerste maand na de opening van de school heeft Wolderweide de kosten voor de overblijf (Lunchkidz) op zich geno-

men en hierdoor ook kunnen regelen dat alle leerkrachten een half uur pauze zouden krijgen. 

Uiteindelijk heeft er een wijziging plaatsgevonden m.b.t. de overblijf, aangezien de kosten voor de school opliepen en niet 

meer betaald konden worden. Ook wilden wij ouders niet verplichten om de overblijf te bekostigen.  

 
De tussenoplossing was dat kinderen eventueel naar huis konden gaan (45 minuten), waardoor ouders geen kosten zouden 
maken. Wel adviseerden wij om gebruik te (blijven)maken van de overblijf (Lunchkidz). Uiteindelijk gingen gemiddeld 4 

kinderen per klas tussen de middag naar huis.  

Op vrijdag werd de overblijf voor de groepen 5 t/m 8 door de leerkrachten geregeld waardoor er sowieso geen kosten 

aan verbonden waren.  

Bovenstaande regeling m.b.t. het continurooster / coronarooster zou tot de zomervakantie worden aangehouden.  

 

Waarom is het Coronarooster doorgezet na de zomervakantie? 

Binnen de gemeente Harderwijk is afgesproken dat alle basisscholen het continurooster/coronarooster zouden aanhouden 
tot de herfstvakantie. Ook Wolderweide is deze afspraak nagekomen. U bent hierover geïnformeerd middels een brief 

namens de verschillende school- en kinderopvangbesturen. 

Onderwijs op afstand 

Mocht er om wat voor redenen dan ook, kinderen en/of leerkrachten uitvallen, hebben wij verschillende mogelijkheden en 

plannen om onderwijs op afstand aan te bieden.  

Terug naar het traditionele rooster 

Na gesprekken met verschillende partijen en alles te hebben overwogen, heeft Wolderweide besloten om vanaf maandag 

26 oktober weer te starten met het traditionele lesrooster.  

Wel zullen er een aantal aanpassingen worden opgenomen. De coronamaatregelen zullen van kracht blijven. 

 

Belangrijkste redenen om terug te gaan naar het traditionele rooster: 

Leerkrachten meer tijd tussen de middag i.v.m. werkdruk. 

Onderwijstijd: op jaarbasis is er een verplicht aantal uren noodzakelijk 

Ouders / kinderen mogelijkheid geven en genoeg tijd om eventueel tussen de middag naar huis te gaan. 

Lunchkidz kosten versus BSO kosten. 



Maatregelen m.b.t. het Coronavirus: 

Ouders niet in de school (uitzonderingen nagelaten) 

Bezoekers moeten zich registreren. 

Zoveel mogelijk kinderen zelfstandig naar school (Bovenbouw groepen) 

Extra hygiëne maatregelen: handen wassen, gebruik papieren zakdoekjes, extra schoonmaak etc. 

Spreiding van groepen kinderen en ouders bij aankomst en vertrek. (zie aanpassingen) 

Lunchkidz medewerkers dragen eventueel mondkapje. 

De overige (landelijke) maatregelen blijven van kracht, zoals anderhalve meter afstand tussen volwassenen. 

 

Aanpassingen i.v.m. het coronavirus: 

Om voor spreiding te zorgen bij het halen en brengen en niet alle kinderen tegelijk de school in te laten gaan zijn de vol-

gende aanpassingen gedaan: 

 

Groep 8, 7/8,  7 en 6 gaan om 08.20 uur zelfstandig naar de klas. Zij mogen dus zelf naar binnen gaan. De les start om 

08.30 uur. (4 klassen) 

Groep 1/2A (rupsen), groep 1/2B (Bijen), Groep 5 en groep 5/6 (4 klassen) worden op het voorplein opgevangen 

door de leerkracht om 08.20 uur. Zij gaan gezamenlijk met de leerkracht naar binnen om 08.30 uur.  

Groep 1/2 C (Vlinders), groep 1/2 D (Lieveheersbeestjes), groep 3A, 3B, 4A en 4B       (6 klassen) worden opgevan-
gen op het achterplein door de leerkracht om 08.20 uur. Zij gaan gezamenlijk met de leerkracht naar binnen om 

08.30 uur.  

Fietsenstalling: de groepen 7, 6, 5/6 en 5 stallen hun fietsen op het voorplein. De overige groepen op het achterplein/

zijkant van de school. 

Fietsenstalling: de groepen 8, 7/8, 4 en 3 stallen hun fietsen bij het achterplein. 

 

Wij beseffen ons dat niet altijd alles te plannen valt in de huidige situatie waarin wij allen zitten.  

Op het moment dat zich daadwerkelijk iets voordoet of er weer andere landelijke maatregelen komen, zullen wij hierop 

inspelen.  

Wel is er vaak wat omschakeltijd  nodig. We hebben de afgelopen maanden geleerd en gemerkt dat er vaak maatwerk 
om de hoek komt kijken.  

Al met al hopen we op uw medewerking en begrip. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen 

hebben, mag u altijd contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het team Wolderweide 

 

Maarten Hoekman. 

 

 

 

 

 


