
BELANGRIJKE  DATA  

Vanaf 11 nov. 
 

Woensdag 

Donderdag 

vrijdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 14 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


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 kinder-

koor 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. 

mailto:eam.kempers@gmail.com

