
BELANGRIJKE  DATA  

Vanaf 11 nov. 
 

Woensdag 

Donderdag 

vrijdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 16 november 

Activiteiten Brede School 

 
De komende periode zijn er activiteiten ingedeeld door de Brede school 

op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 15.00 uur. De kinderen die zich 

hier nu voor hebben ingeschreven kunnen, bij wijze van uitzondering, 

hieraan deelnemen en mogen om 14.55 richting de Bogen vertrekken. 

U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven of uw zoon of dochter 

aan deze activiteiten deelneemt en dus eerder van school moet vertrek-

ken.   

 

Team Wolderweide 

 

 

Inzamelingsactie kersttassen. 
In de week van 7 tot 11 december werkt Wolderweide mee aan de  

kersttassenactie van Stichting Mensen in Nood 0341. In elke groep wordt een 

oproep gedaan om 1 of meerdere producten te doneren. Onderstaande  

informatie is namens de stichting: 

 
Inzamelingsactie kersttassen Stichting Mensen in Nood 0341 
De Stichting Mensen in Nood 0341 helpt mensen in een financiële noodsituatie 
in de regio Harderwijk. Dit doen wij o.a. met boodschappen, kleding en  
huisraad. Wij ontvangen geen subsidie en werken volledig met vrijwilligers.  
Wij zijn afhankelijk van donaties van particulieren en het bedrijfsleven. U leest 
meer over onze stichting en wat wij nog meer doen op www.mensen-in-
nood.nl. 
Wij houden elk jaar een kerstactie waarbij wij een goed gevulde kersttas geven 
aan de gezinnen die wij ondersteunen. Zo hebben ook deze gezinnen een fijne 
Kerst. Help jij ons met het inzamelen van de volgende producten: 

         Kerstbrood 
         Pak appelsap of sinaasappelsap 
         Potje jam 
         Pak afbakstokbroodjes en/of afbakstokbrood 
         Soepstengels 
         Pakje roomboter (met t.h.t. 26-12) 
         Tomatensoep bij voorkeur in een zak 

De inzameling vindt plaats in jullie school in de week van 7 tot en met 11  
december. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.mensen-in-nood.nl/
http://www.mensen-in-nood.nl/
mailto:info@lunchkidz.nl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GMR is blij met de succesvolle verkiezingen en zal op volle kracht invulling geven aan de belangrijke taak van 

medezeggenschap op stichtingsniveau. 

 

  

UITSLAG VERKIEZINGEN 
 

In dit najaar zijn verkiezingen georganiseerd voor leden in de GMR van SKO. 

Gekozen in de GMR zijn:  

Bianca Scherpenisse   (Personeelsgeleding – Almere) 

Roelof Schaafsma   (Oudergeleding – Lelystad/Dronten) 

Petra Kemper-Dusseljee  (Personeelsgeleding – Lelystad/Dronten) 

Daan Smit    (Oudergeleding – Veluwe) 



Sinterklaas  
 

Zoals jullie misschien al hebben gezien is Sinterklaas weer (bijna) in het land. We hopen dat hij goed aankomt in Zwalk en 

dat iedereen hier lekker van kan genieten voor de tv! Dit jaar zal het allemaal anders zijn dan normaal, maar we gaan er 

absoluut een groot feest van maken! Hieronder de belangrijkste punten: 

 

Maandag 16 november: 

Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8. De groepen 5 en 6 krijgen hun lootje vrijdag 13 november mee naar huis om 

samen met ouders in te vullen. Zij nemen dit maandag 16 november weer mee naar school. De groepen 7 en 8 

vullen hun lootje op school in. Wellicht goed om hier thuis alvast over na te denken. In deze weekinfo vindt u 

een blad met alle info rondom de surprises. 

 

Donderdag 19 november: 

Sinterklaas maakt een tour door Harderwijk en komt misschien ook wel langs de Wolderweide…. 
 

Woensdag 25 november:  

Alle kinderen mogen hun schoen zetten. Wie geen (gym)schoen op school heeft, mag die dag een schoen meenemen.  

 

Donderdag 26 november:  

Zal er iets in onze schoenen zitten..? 

 

Maandag 30 november:  

Pietengym voor alle groepen tijdens de reguliere gymlessen door meester Maarten. 

 

Woensdag 2 december:  

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen de surprises zelf mee naar school, dit om drukte op het plein te voorko-

men. Houd hier dus rekening mee bij het maken van de surprise en zorg dat het niet te groot is en dat de      

kinderen het makkelijk lopend of fietsend mee kunnen nemen. 

 

Vrijdag 4 december  

We vieren het sinterklaasfeest op school. We houden ons deze dag aan de normale lestijden. Uw kind kan deze dag 

bij Lunchkidz overblijven zoals gewoonlijk. De kinderen krijgen als 10-uurtje limonade, pepernoten en Schoolfruit. 

 

 

 Tien meest gestelde vragen over het lootjes trekken: 

Wat moet ik doen?                                                                            

Een cadeautje kopen 

Een surprise maken 

Een gedicht maken 

 

Wat is een surprise? 

Surprise betekent verrassing. We knutselen iets in elkaar waar het cadeautje in kan. Het is leuk als je iets maakt dat te 

maken heeft met Sinterklaas of met degene voor wie het is. We maken geen grabbeldozen of ‘vieze’ surprises.  
 

Wat is een gedicht en hoe lang moet het zijn? 

Een gedicht is een versje. Een verhaaltje waarvan de zinnen op elkaar rijmen. Een stuk of acht regels lukt vast wel! 

 

Welke bedrag besteed je aan het cadeautje?  

De cadeautjes die jij koopt hebben een waarde van ongeveer € 3,50. 

Mag het ook meer kosten? 

Nee!! 

  

 



Mag het ook snoep zijn?  

Nee, het moet een cadeautje zijn! Wel mag je er nog iets kleins van snoep bij kopen, als je nog een klein beetje geld 

over hebt. 

 

Wat moet ik doen als het niet lukt? 

Tijdig hulp vragen aan je ouders, opa, oma, buurvrouw, enz.  

 

Wanneer moet ik alles op school inleveren en hoe?  

Op woensdag 3 december mogen de surprises naar school worden gebracht. Zorg ervoor dat de surprise niet te  

groot is, zodat je het zelf mee naar school kan nemen. Dit is om drukte op en om het plein te voorkomen.  

 

Mag je verklappen wie je hebt? 

Nee. Wel na het uitpakken van de cadeautjes. 

 

Wanneer vieren we het Sinterklaasfeest op school?  

Op vrijdag 4 december! 

 

                                              


