
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

dinsdag 

woensdag 

 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 19 oktober 

 

Leerlingenraad Wolderweide 

Er is dit schooljaar weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. Dit jaar 

heeft de leerlingenraad 12 leden uit de groepen 5 tot en met 8. De le-

den van de leerlingenraad zijn: Linde, Liam, Jara, Laura, Thijmen, Collin, 

Dione, Robin, Naomi, Amber, Caithlyn en Nick. Op vrijdag 16 oktober 

was de eerste echte vergadering van de leerlingenraad van de Wolder-

weide. Tijdens de vergadering is besproken wat de leerlingenraad pre-

cies doet en zijn er taken verdeeld: Linde uit groep 5 is verkozen tot 

voorzitter. Juf Hillyanne is aanwezig bij de vergaderingen om te helpen. 

De leerlingenraad gaat ervoor zorgen dat het een fantastisch schooljaar 

wordt.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie  19 t/m 24 oktober 

10 minuten gesprekken 26 t/m 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 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

Wegens problemen 

met Parro ontvangt 

u tijdelijk het   

Wolderweetje    

zowel via Parro als 

via de mail. 

mailto:info@lunchkidz.nl


  

Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 9 oktober werd als afsluiting van de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 

8 gehouden. Uit elke klas las één leerling voor. Er waren 2 winnaars, een van de groepen 5-6 en één van de 

groepen 7-8. 

De jury kreeg dit jaar versterking van Anne Wil van boekwinkel Riemer en Walinga uit Ermelo. Er werd heel 

goed gelezen dus de keuze voor een winnaar was niet makkelijk. Bij de groepen 5-6 heeft Mireille uit groep 6 

gewonnen en Justine uit groep 7/8 is de winnaar van de groepen 7-8. Justine gaat hiermee door naar de voor-

rondes van Harderwijk en doet uiteindelijk zelfs misschien wel mee met de landelijke voorleeswedstrijd. Heel 

veel succes alvast, Justine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Hoeveel batterijen heb jij in huis? 

 
Wist je dat een gemiddeld Nederlands huishouden maar liefst 118 batterijen in huis heeft? Ja, ook jij hebt zoveel batterij-
en in huis! Vol, leeg of in gebruik. Denk maar eens aan je huishoudelijke apparaten, zoals de rookmelder, kookwekker of 
afstandsbediening. Of afgedankte apparaten op zolder waar nog batterijen in zitten. En vergeet niet alle laatjes waarin nog 

losse batterijen liggen. Ga dus op speurtocht in elk vertrek van het huis en gebruik hierbij de handige thuisteller. 

Heb je lege batterijen gevonden? Doe 10 lege batterijen samen met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in een 
zakje. Lever deze in op school, bij de hoofdingang staat een grote bak. Je maakt kans op mooie prijzen. Onze school ver-

dient punten en kan hiermee schoolspullen aanschaffen. 

 

https://www.legebatterijen.nl/assets/uploads/2017/01/Thuisteller-batterijen.pdf


  


