
BELANGRIJKE  DATA  

Vanaf 11 nov. 
 

Woensdag 

Donderdag 

vrijdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 9 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU schoolfruit project 

 
Ook dit jaar mogen wij weer meedoen met het EU schoolfruit project. 

Het schoolfruit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag gegeten. Het 

zou fijn zijn wanneer u uw kind ook op de andere schooldagen zoveel 

mogelijk fruit wilt meegeven. 

 

In de parro app vermelden we wekelijks welk fruit wordt uitgedeeld. 

Mocht dit iets zijn wat uw kind niet eet dan graag zelf een ander stuk 

fruit meegeven. 

 

Naast het uitdelen van fruit worden er ook lessen gegeven met betrek-

king tot de gezonde snack. 

 

 

 

Maandag 9 november t/m vrijdag 13 november 

                  Week van respect 

Een belangrijk thema waar wij als school aandacht aan willen schenken. 

Op welke manier ga je met elkaar om? Wat zijn fatsoensnormen? Hoe 

spreek je elkaar aan? Mag je een andere mening hebben? Mag je anders 

zijn? Wat is respect hebben? etc. Vele zaken die leven in de maatschappij 

en in de school. 

Week van respect 9 t/m 13 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 

                                     KvK 65217055  

Wegens problemen 

met Parro ontvangt 

u tijdelijk het   

Wolderweetje    

zowel via Parro als 

via de mail. 

mailto:info@lunchkidz.nl


  

 Week van Respect : Week van respect thema/kleur(en)dag: 
(Van 9 t/m 13 november is het de week van Respect.) 

Maandag: Iedereen telt mee dag!  
 

Draag een kledingstuk met een getal of num-

mer. (tip: zet met tape een nummer/getal op je 

shirt).   

 

 

 

Dinsdag: Durf dus anders te zijn dag!  
 
Draag niet overeenkomende kleding: twee  
verschillende sokken en/of schoenen, trui/shirt 
verkeerd om etc.  

School is een veilige plek waar iedereen zichzelf 

mag en kan zijn.   

 

Woensdag: Wereld tegen pesten dag!  
 

Draag een blauwe trui of shirt. Dag tegen het 

pesten! (#blue up for bullying)   

 

Donderdag: Regenboog dag!  
 

Draag regenboogkleding of verschillende kle-

dingstukken in verschillende kleuren. Alle men-

sen/kleuren mogen er zijn!  

 

Vrijdag: Superhelden dag!  
 
Iedereen mag/kan verkleed gaan als superheld of 
een afbeelding van een Superheld op kleding-
stuk. H.E.R.O. day (Help, Encourage, Respect, 
Others)  

 


