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Dinsdag (op school)  
Woensdag 

(op school) 
Donderdag 

(zelf) 

WolderWeetje 

Maandag 14 juni 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Sportdag Athos groep 5 
t/m 8 

21 juni 

Grote rekendag 23 juni 

Studiedag 25 juni 

Verslag mee 2 juli 

10 minuten gesprekken Week 5 t/m 9 juli 

Doorschuifmiddag 13 juli 

Zomervakantie 19-07 t/m 29-08-2021 

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 

                                     

 Verkiezingen oudergeleding MR  
 
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de ouders in 
de oudergeleding van MR komt er een plek vrij in de oudergeleding. 
Onlangs hebben we een oproep gedaan wie zich hiervoor zou willen 
aanmelden.  
 
Er zijn drie ouders die aangegeven hebben interesse te hebben voor 
een rol in de MR. Door middel van een verkiezing mogen alle ouders 
stemmen en zal één van deze ouders verkozen worden.  
De drie kandidaten stellen zich hieronder aan u voor.   
 
Frederike Snel-van Daalen   
 
Mijn naam is Frederike Snel-van  
Daalen en samen met mijn man en 
onze zoon woon ik sinds december 
2019 in Harderwijk. Onze woning ligt 
op loopafstand van Wolderweide en 
tijdens het kennismakingsgesprek met 
Maarten hadden wij direct een goed 
gevoel bij deze school. Onze 
zoon, Nyls, zit in groep 1 van de Rup-
sen en heeft het uitstekend naar z’n 
zin.    
We voelen ons, na de verhuizing   
vanuit de Noordoostpolder,  
inmiddels echt thuis in Harderwijk. 
Het is heerlijk om de natuur zo dichtbij huis te hebben én te kunnen 
genieten van de sfeer van een oude, gezellige binnenstad. Met onze 
hond wandel ik veel door  
Drielanden en we pakken met grote regelmaat de fiets om de rest van 
de stad en omgeving te ontdekken en beleven.   
 
Met mijn eigen onderneming help ik MKB-bedrijven en stichtingen met 
hun (online) marketing- en communicatie. Naast mijn werk ben ik als 
secretaris betrokken bij het Nederlands Welsh Pony 
& Cob Stamboek. Ik zou mijn opgedane ervaring in verschillende   
besturen graag inzetten voor de MR van Wolderweide. Samen met de 
andere MR-leden, leerkrachten en ouders kunnen we ervoor zorgen 
dat onze kinderen en de toekomstige leerlingen van Wolderweide, in 
een inspirerende en veilige omgeving kunnen groeien en leren!    
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Jeroen Leenstra:  
  

Beste ouders, 

 

Mag ik me even voorstellen. Ik ben Jeroen. 42 jaar jong en als betrokken ouder 

graag actief bij de school van mijn kinderen.  Al 11 jaar de vader van Jesse 

(groep 7/8) en 8 jaar van Linde (groep 5).  

Ik werk als directeur en manager van beroepsverenigingen en stichtingen en 

mede in die functie ben ik al 20 jaar erg actief betrokken bij verschillende     

vormen van medezeggenschap.  Ben zelf positief kritisch van aard en probeer 

overal het beste uit te halen en/of van te maken.  Heb in de afgelopen jaren ook 

in het ouderpanel van de school gezeten namens de klas.  

In een gesprek met een van de huidige MR leden kwam naar voren dat men op 

zoek is naar een ouder die mogelijk ook de rol van voorzitter van de MR op 

zich kan nemen. Dat is een rol die ik in mijn werkzame  leven vaak heb mogen 

vervullen. Met die achtergrond kan ik van toegevoegde waarde zijn voor de  

huidige MR.  

 

Naast dat ik het heel belangrijk vind dat kinderen de ruimte moeten hebben om zichzelf te kunnen zijn, ben 

ik ook van mening dat wij als ouders samen met school moeten kijken naar wat er nodig is om onze kin-

deren te laten groeien.  Op alle facetten van het leven. Dus niet alleen de cito scores maar ook in hun per-

soonlijke ontwikkeling. Uiteraard kan dat alleen als ook de leerkrachten zich goed voelen en goed worden 

geëquipeerd vanuit de schoolleiding. Leerkrachten, team en ouders samen zorgen voor een fijne school.    

 

Vanuit deze houding en mijn achtergrond wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.    

 

 

 

Irene Oosterhof  
 
Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Irene Oosterhof, getrouwd en 
2 kinderen op de Wolderweide. Aniek in groep 4 en Bram in groep 5.   
  
Ik werk als officemanager bij een financieel adviesbureau op bedrijfsecono-
misch gebied. Hier denk ik mee over de bedrijfsprocessen en ben ik o.a. 
een kritisch klankbord voor de directie waarin ik mij durf uit te spreken.   
  
De basisschool is belangrijk voor de kinderen. Dit moet een plek zijn waar 
iedereen zich prettig en veilig voelt. Graag wil ik namens de ouders     mee-
denken en adviseren over het beleid van de school. Ik verwacht met mijn 
kennis en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren op de te nemen 
beslissingen en de te geven adviezen over de diverse onderwerpen.   
  
 
  
 
 



 
Voorgaande verkiezingen gebeurde met behulp van een stemformulier, welke op school in een stembus     
gedaan kon worden. Op de avond van het 10-minuten gesprek was hier altijd mooi gelegenheid voor.       
Vanwege Corona komen ouders niet in de school en in beperkte mate op het schoolplein. De MR heeft  
daarom besloten om het stemmen digitaal te laten verlopen. Ieder gezin wordt uitgenodigd om één stem uit 
te brengen op de kandidaat van voorkeur.  
Bijgaande link kan hiervoor gebruikt worden of u kunt de QR-code scannen.  
 
 
https://forms.office.com/r/EAeq7s8JBW   
  
 
 
 
 
 
 
 
Stemmen kan van donderdag 17 juni 2021 tot en met donderdag 24 juni 2021.  
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Oudergeleding MR.  
 
Rosalie Alfons- de Groot  
Venhar Sariaslan  
Erwin Bommerson  
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