
BELANGRIJKE  DATA  

Vanaf 11 nov. 

 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
fruitdagen 
 

WolderWeetje 

Maandag 12 april 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Studiedag 14 april 

Koningsspelen 

(online/buiten) 
23 april 

Meivakantie 26 april  t/m  7 mei 

Meester/juffendag 16 juni 

Grote rekendag 23 juni 

Studiedag 25 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 

                                     

 

  

Beste ouders, 
 

Vanaf 3 mei gaat de Sport- en Cultuurwijzer weer van start!  

Via een korte cursus (gemiddeld 3 lessen) komen deelnemers erachter    

welke sport of cultuuractiviteit hij/zij het gaafste vindt. De gemeente       

Harderwijk werkt samen met de Harderwijkse sport- en                         

cultuuraanbieders. Hierdoor kun je gratis of tegen een kleine vergoeding 

kennismaken met verschillende sport en cultuuractiviteiten zonder dat je 

direct lid hoeft te worden, dat mag natuurlijk wel! 

 

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en hun ouders kunnen zich vanaf 

woensdag 21 april om 13.00 uur inschrijven voor kennismakingscursussen  

via www.gaharderwijk.nl 

Uw zoon en/of dochter krijgt via school een flyer mee, of heeft deze al mee 

gekregen.  

Hierin staat een overzicht van de cursussen voor de jeugd. Op de website 

kunt u meer informatie over de cursussen vinden. 

 

Alvast veel plezier gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Harderwijk 

 

 

 

mailto:info@lunchkidz.nl


Koningsspelen 2021   
 
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen!  

Om de dag extra kleur te geven willen we de kinderen vragen om allemaal oranje 

kleding of rood-wit-blauwe kleding aan te doen.  

  

Onderbouw  

De groepen 1 t/m 4 starten met het Koningsdagontbijt. Hiervoor moeten alle kin-

deren zelf een bord, beker en bestek in een plastic zak meenemen, graag de naam op alle spullen. 

Hierna zullen ze een deel van de ochtend in groepen verspreid over het achterplein en het veld spellejes gaan 

doen.  

Om 12.00 begint de meivakantie voor de groepen 1 t/m 4.  

  

Bovenbouw  

Na een ochtend hard werken in de klas start om 11:30 uur het programma voor de groepen 5 t/m 8 met een 

verzorgde lunch op school! De lunch  bestaat uit 1 broodje, 1 stuk fruit, 1 bidon met water en 1 snack. 

Mocht dit niet voldoende zijn voor uw kind of heeft uw kind dieetwensen, wilt u dan wat extra eten en   

drinken meegeven? Gaat uw kind normaal gesproken op vrijdag naar de overblijf? Denkt u dan aan het      

afmelden bij LunchKidz? 

Na de lunch volgen een heleboel leuke activiteiten. Ga! organiseert deze sportieve middag. 

Twee activiteiten zullen buiten plaatsvinden onder leiding van studenten en 2 activiteiten in de klas.  Om 

15:15 uur start de meivakantie voor de groepen 5 t/m 8. 

 

We gaan er een gezellige dag van maken! 

 


