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Week van de lente-
kriebels 

15 t/m 19 maart 

Studiedag  (online) Di. 16 maart 

Wolderwonderweek 22 t/m 26 maart 

Goede Vrijdag 2april 

Tweede Paasdag 5 april 

Studiedag 14 april 

Koningsspelen 
(online) 

23 april 

Meivakantie 26 april t/m  7 mei 

Meester/juffendag 16 juni 

Grote rekendag 23 juni 

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 

                                     

Online lessen 

Wanneer uw kind ’s ochtends wordt afgemeld met corona gerelateerde 
klachten of doordat iemand anders in het gezin of directe omgeving corona 

heeft, waardoor het kind in quarantaine moet, kan uw kind bijna altijd      

dezelfde dag online de lessen volgen. Uw kind wordt door de leerkracht in-

gebeld. Wanneer er meerdere kinderen in een groep online de lessen volgen 

kan het zijn dat het geluid van uw kind wordt gedempt. Voor de volgende 

dag kunnen er dan spullen worden opgehaald bij school, deze liggen aan het 

eind van de dag bij de hoofdingang op de ronde tafel klaar. U regelt zelf wie 

die spullen voor u ophaalt of eventueel meeneemt uit de groep.   

Juf, waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat betekent ho-

mo? Wat gebeurt er met mij in de puberteit? Kinderen hebben allerlei vragen 

en ze hebben recht op eerlijke informatie, op een manier die past bij hun 

leeftijd en ontwikkelingsfase. Via internet stuiten kinderen tegenwoordig on-

bedoeld of bedoeld op seksuele beelden, maar die geven vaak een eenzijdig, 

beperkt of verkeerd beeld. Het is belangrijk om daar goede informatie tegen-

over te zetten. 

Door al van jongs af aan open te praten over relaties en seksualiteit is het 

een gewoon onderwerp voor kinderen. Daarom is het goed om al met rela-

tionele en seksuele vorming te starten in groep 1, dit gaat verder dan infor-

matie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat 

ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsre-

gels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op 

school ter sprake komen. Kinderen en jongeren die lekker in hun vel zitten, 

weerbaar zijn, maar ook respectvol zijn naar anderen, kunnen later beter 

gezonde seksuele relaties aangaan. 

Daarom doet onze school ook dit jaar weer mee aan de Week van de     

Lentekriebels van 15 – 19 maart 2021! Tijdens deze week worden er in 

alle groepen lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die       

aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de        

verschillende groepen. We worden hierbij ondersteund door de GGD.  
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Tijdens deze week zal ook de  

regenboogvlag worden gehesen.  

Deze staat voor respect voor  

verschillende huidskleuren, 

geloven en seksuele geaardheden.     
 

 

 

Heeft u vragen over deze Week van de Lentekriebels, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht en op 

www.weekvandelentekriebels.nl.  

 

 

Groep 8a zoekt piepschuim! 
 

Voor een WO-project is groep 8a op zoek naar piepschuim. Wie heeft er thuis nog piepschuim liggen?  
Graag een berichtje naar juf Roos (r.duiker@wolderweide.nl). Het kan vanaf komende maandag neergelegd 
worden in een zak in het halletje bij de voordeur.  
 
Alvast hartelijk bedankt namens de leerlingen van groep 8a.  
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