WolderWeetje
Maandag 11 januari
B ELANGRIJKE

DATA

Thuisonderwijs
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 lentekriebels

8 t/m 12 maart

Studiemiddag

Di. 16 maart

Wolderwonderweek

22 t/m 26 maart

Van Beekweg 7
3851 LP Ermelo
info@lunchkidz.nl
www.lunchkidz.nl
06 19252270
06 33375003
KvK65217055

De eerste week (thuis)onderwijs van het nieuwe jaar zit er op.
Wij realiseren ons dat het voor u als ouder(s) een uitdaging is
om opnieuw thuisscholing en eigen werk te moeten combineren. Dit alles heeft een enorme impact op u en uw kind(eren),
echter hebben wij begrip voor de sluiting van de scholen welke
in het belang staan van de algehele volksgezondheid.
De afgelopen week heeft het team Wolderweide online les gegeven en kinderen opgevangen welke in
aanmerking kwamen voor de noodopvang. Net als u heeft ons team hierin een
dubbele rol.
Op dit moment zijn alle kinderen in beeld en wordt gewerkt
vanuit een goede balans tussen schoolwerk en wat praktisch
haalbaar is.
Op maandag 18 januari hopen wij weer open te gaan, echter
houden wij ook rekening met een verlenging van de Lockdown.
Wij zullen de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten
houden en hierop inspelen en u op de hoogte brengen van verdere ontwikkelingen.
Alle berichtgevingen en communicatie zal via onze Parro app
verlopen. Houdt deze dus goed in de gaten.
Namens het hele team wensen wij u veel sterkte in de komende
periode. Ook nu we wederom fysiek niet meer bij elkaar
kunnen zijn biedt onze kernwaarde “samen” een belangrijke
meerwaarde in deze tijden.
Maarten Hoekman

Vanaf 11 nov.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
fruitdagen

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

BRE D E S C H O O L

DRIELANDEN
In Brede School blok 3 is er weer voor alle basisschoolkinderen een mooi programma met toffe activiteiten! Het
programma start onder voorbehoud op maandag 18 januari en telt 5 weken tot de voorjaarsvakantie. Op woensdag 6 januari om 13.00 uur gaat de inschrijving open op gaharderwijk.nl. Wees er snel bij want vol = vol. Moeten

SPECIAL

we vanwege de lockdown het programma aanpassen, dan lees je dit op onze website, Facebook en Instagram.

Freerunnen

Groep 1-4, 15.30 - 16.30
Locatie Laboratorium de Bogen

Groep 5-8, 15.30 - 16.30
Locatie Sporthal de Bogen
Vind je het tof om over dingen
heen te springen? Kom dan op
dinsdagmiddag lekker freerunnen!

5 weken lang gaan we een
vogelhuisje bouwen. Die kan je
op je eigen creatieve manier
verven en versieren.

Werelds koken

Kinderkookcafé

Groep 3-8, 15.30 - 16.30
Locatie Keuken de bogen

Groep 6-8 15.30 - 17.00
Locatie Keuken van de Bogen
Wil jij ook leren koken als een
baas?! Kom dan naar het Kinderkookcafé van Kokkerella. Esther

Wil je ook altijd helpen met koken?
Kom dan samen met Neslihan
allemaal lekkere hapjes maken en
proeven.

Basketbal
MAD-science
Groep 6-8, 15.15 - 16.15
Locatie Fontanus, Kamillemeen 5
Professors, bril op, jas aan en geef
je op! 20-jan Materie,
SPECIAL

Vogelhuisje bouwen

27-jan Alles over afval,
3-feb Atmosfeer en verder.
Let op, je schrijft je in voor
één les.

Groep 6-8, 15.30 - 16.30
Locatie Sporthal de Bogen
Wil je leren dribbelen, een lay-up
geven en vang jij de rebound? Kom
dan gezellig met juf Anna-Ruth een
potje basketballen.

Fit & Fun
Groep 3-5, 15.30 - 16.30
Locatie Sporthal de Bogen
Maak op een leuke manier kennis
met fitness, wie word er sterker dan
juf Julia?

leert je alle kneepjes van het vak.

Tekenen en spel

Crea Bea Beestenboel

Kids K’nexx

Groep 3-5, 15.30 - 16.30
Locatie Laboratorium de Bogen
Hou je van spelletjes en tekenen?
In deze les doen we dat allebei
en leer jij beter tekenen.

Groep 1-4, 15.30 - 16.20
Locatie Laboratorium de Bogen

Groep 1-3, 15.30 - 16.30
Locatie Laboratorium de Bogen

Samen met kunstjuf Reinalda ga je
verschillende (fantasie)dieren knutselen en kliederen. Niet vergeten
om je oude kleren aan te trekken!

Kids K’nex is echt supergaaf!
Je kan wel 50 verschillende
dingen maken. Kom je ook leuk
‘K’nexxen?

Ontwerpen

Portret tekenen

Groep 6-8, 16.30 - 17.30
Locatie Laboratorium de Bogen
Ontwerp je eigen logo, een
poster voor je spreekbeurt of
een spetterende voorkant voor je
lievelingsboek.

Groep 6-8, 16.30 - 17.20
Locatie Laboratorium de Bogen Heb
je altijd al eens een gezicht willen
tekenen? Neem een scherpe foto
mee van een gezicht die je graag
wilt tekenen.

GEZO N D A C T I E F
gaharderwijk.nl

