
BELANGRIJKE  DATA  

Vanaf 11 nov. 
 

Woensdag 

Donderdag 

vrijdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 7 december 

 

Kerst 2020 

Beste ouders en kinderen,  

Dit jaar zal de kerstviering anders zijn dan voorgaande jaren, maar we gaan 

er een sfeervolle dag van maken! 

Op donderdag 17 december gaan we kerst vieren op school, volgens het 

reguliere rooster. We starten in de klas met de laatste Adventsviering    

gevolgd door knutselen en spelen in de groep.  

Rond een uur of 10 willen we met de kinderen ‘Sweet Christmas’ gaan vie-
ren. Dit betekent dat kinderen een voorverpakte lekkernij mee mogen   

nemen, bedoeld voor 4 tot 6 kinderen. De inschrijflijst zal via Parro in te 

vullen zijn vanaf maandag 7 december t/m donderdag 10 december. Het lijkt 

dan op een high tea, maar zonder thee en met lekkere limonade van de OV.  

’s Middags mogen alle kinderen van groep 3 t/m 8 gezelschapsspelletjes  
meenemen. Ook willen we een kerstfilm of -serie gaan kijken en namens de 

OV krijgen de kinderen hier lekker chips bij, want Kerst draait immers om    

gezelligheid en samenzijn.  

Al met al ziet het ernaar uit dat deze Kerst anders wordt, maar zéker zo 

gezellig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inloopspreekuur CJG 11 december 08.45 

Kerstviering Do 17 december 

Kerstvakantie 
Kinderen om 12:00 vrij   

Vrij. 18 december 

Kerstvakantie  21 dec t/m 3 januari  

Studiedag  Woe. 3 februari  

Carnaval  Vrij. 12 februari 

10 minuten gesprekken Di 16 en do 18 febr. 

Voorjaarsvakantie  22t/m 26 febr. 

Week van de lente-
kriebels 

8 t/m 12 maart 

Studiemiddag  Di. 16 maart 

Wolderwonderweek 22 t/m 26 maart 

  

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 

mailto:info@lunchkidz.nl


Vanuit de Directie 

De laatste 2 schoolweken van 2020 staan voor de deur! Al met al een bewogen jaar met vele veranderingen 

en aanpassingen. Door corona werd er veel gevraagd van de kinderen, de ouders, en het team van Wolder-

weide. Hopelijk zal 2021 een stabieler jaar worden waardoor wij ons onderwijs op een goede manier vorm 

kunnen geven en dat iedereen gezond mag blijven. 

Schooltijden 

 

 

 

 

 

 

Door de COVID-19 heeft Wolderweide een aantal weken met een ander lesrooster/schooltijd gewerkt, het 

zogenoemde corona lesrooster, welke veel leek op een continurooster. Team Wolderweide wil komend ka-

lenderjaar onderzoek doen naar welk schooltijdenmodel het best past bij onze school. Wij willen hier de tijd 

voor nemen en starten met informatie inwinnen over de verschillende schooltijdenmodellen en welke conse-

quenties dit heeft voor onze school.  Wanneer de verschillende meningen en opvattingen gepeild zijn, zou het 

kunnen zijn dat wij een voorkeur hebben voor een bepaald schooltijdenmodel. Deze gaan wij dan vergelijken 

met ons huidige traditionele lesrooster.  Wij zullen alle ouders rond het voorjaar informeren over deze uit-

komst en op welke manier wij verder vorm zullen geven aan de procedure. 

De uitkomst kan zijn dat wij als school het traditionele rooster blijven hanteren, echter kan het ook zo zijn 

dat wij overstappen op een continurooster, 5-gelijkedagenmodel of een variant hiervan. Wij zullen u uiteraard 

te zijner tijd  informeren en meenemen in de te maken stappen. 

 

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 inschrij-

ven op school? Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? U kunt bij mij een inschrijfformulier aan-

vragen via m.hoekman@wolderweide.nl 

 

Vervanging 

In de periode vanaf de zomervakantie tot heden hebben wij in totaal 3 x een groep naar huis moeten sturen  
i.v.m. vervangingsproblematiek. Doordat leerkrachten getest moesten worden op corona en/of ziek waren, 
konden wij op dat moment geen vervanging meer regelen aangezien meerdere collega’s afwezig waren. Een 
bijkomend probleem is (nog steeds) het lerarentekort.  
Op Wolderweide kunnen wij qua vervanging, vooralsnog, intern vaak wat regelen en de groepen opvangen. Er 
wordt dan met name een beroep gedaan op onze Parttime leerkrachten en leerkrachten welke hun ambulante 
tijd inleveren waardoor het onderwijs door kan gaan. Ik ben dan ook erg dankbaar voor hun flexibiliteit en 
inzet! 
 



 

Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 december hebben wij Sinterklaas mogen ontvangen bij ons op school. 

Het was weer 1 groot feest en de kinderen hebben genoten. Ook waren er prachtige surprises gemaakt 

door de midden- en bovenbouwgroepen. 

Hopelijk komt Sinterklaas volgend jaar weer op bezoek op Wolderweide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie 

Op vrijdag 18 december om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de Kerstvakantie. Maandag 4 januari 

2021 verwelkomen wij alle kinderen weer op school. Helaas is er dit jaar geen Nieuwjaars koffie en thee 

voor de ouders vanwege corona. Hopelijk in 2022 wel weer! 

 

 

 

 



Afscheid juf Inge 

Na jaren in het onderwijs te hebben gewerkt zal juf Inge stoppen. Juf Inge (leerkracht groep 1/2A) zal op dinsdag 

15 december afscheid nemen van Wolderweide. Samen met haar man zal zij (wanneer het mogelijk is) emigreren 

naar Israël.   

Juf Inge heeft ons team als ervaren (kleuter)leerkracht versterkt in 2018. Daarvoor heeft ze jarenlang op de Al-

fons Ariens gewerkt. Op dinsdagmiddag 15 december zullen wij juf Inge in het zonnetje zetten. Uiteraard zullen 

wij rekening moeten houden met de richtlijnen van het RIVM. Mocht u juf Inge nog buiten willen uitzwaaien, dan 

kunt u dit doen op dinsdag 15 december rond 15.00 uur.  Wij zullen juf Inge missen binnen ons team, maar ge-

lukkig zal zij wellicht nog hier en daar invallen tot het moment dat zij definitief naar Israël zal emigreren. Wij 

wensen juf Inge heel veel geluk, succes en plezier toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekuur CJG-GGD  

Vrijdag 11 december is er een Teams-spreekuur van Willeke Janse (CJG) en Marjo van den Vegte (GGD). Wille-

ke en Marjo zijn  verbonden aan Wolderweide, maar zijn onafhankelijk en vertrouwelijk.  

Zij kunnen alle opvoed- en opgroeivragen rondom de zorg voor uw kinder(en) beantwoorden. Zij zijn gespeciali-

seerd in vragen rondom de gezondheid en opgroeien van uw kind.  

Hoe werkt het Teams-spreekuur? 

Als u met Willeke en Marjo wilt spreken, stuurt u voor woensdag 11 december 12:00 uur een mailtje naar 

l.schwarze@wolderweide.ml met daarin de mededeling dat u wilt deelnemen aan het Teams-spreekuur en op 

welk mailadres u via Teams het beste te bereiken bent op die dag. Inhoudelijk hoeft u verder niet mee te delen. 

Willeke en Marjo zullen u bellen en met u de vragen bespreken.  

 

mailto:l.schwarze@wolderweide.ml


Oproep voor een kinderkoor met kerst 

 
Er zal dit jaar geen gezinsviering zijn i.v.m. de corona maatregelen. In plaats hiervan is er een route rondom een 

kerstverhaal door de kerk voor ouders/grootouders en kinderen.  

Het zou heel leuk zijn als er kinderen zouden zingen tijdens deze kerstroute. 

Daarom doen wij een oproep om kinderen te vragen mee te doen met een eenmalig kerstkoor.  

We repeteren op 24 december van 11.00u tot 12.00u. De kerstroute start om 16.00u en duurt tot 17.30u.  

De mensen lopen van afbeelding naar afbeelding en lezen zo het kerstverhaal, ondertussen zingt het kinderkoor 

of is er muziek. Er mogen steeds maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn.  

De kinderen zingen een aantal kerstliedjes, afgewisseld door pianospel van een pianist. 

We hopen dat veel kinderen zin hebben om hieraan mee te werken. 

De kinderen kunnen zich opgeven bij Ellen Kempers: eam.kempers@gmail.com of Ankie Huijsmans: 

a.huijsmans@wolderweide.nl 

Vriendelijke groet, Ankie en Ellen. 

 

Herinnering: 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 meerde-

re 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 vrij-

willigers.  

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 onder-

steunen. Zo hebben ook deze gezinnen een fijne Kerst. Help jij ons met het inzamelen van de volgende pro-

ducten: 

         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. 
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