
BELANGRIJKE  DATA  
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Dinsdag (op school)  
Woensdag 

(op school) 
Donderdag 

(zelf) 

WolderWeetje 

Maandag  30 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Start nieuwe schooljaar               30-08-2021 

Studiedag kleuters               17-09-2021 

Wieltjesdag  
Groep 1 t/m 4  

              22-09-2021 

Wieltjesdag  
Groep 5 t/m 8 

              24-09-2021 

Studiedag                28-09-2021 

Schoolreisje               30-09-2021 

Start kinderboeken-
week 

              06-10-2021 

Open entree (onder 
voorbehoud) 

              07-10-2021 

Herfstvakantie       18 t/m 22 oktober              

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 

                                     

 

 

Schoolbibliotheek 

Onze school heeft een prachtige bibliotheek voor de kinderen. Deze       

bibliotheek is 3x per week open en wordt draaiende gehouden door een 

enthousiaste groep ouders. Zij kunnen daarbij versterking gebruiken. 

We zoeken: 

- ouders/opa’s oma’s die (op een later te bepalen ochtend) van half 9 tot half 
10 de bieb willen draaien.  

Daarbij neem je boeken in en scan je nieuwe boeken die weer meegaan.  
Verder houden onze biebouders de bieb netjes. 
Vind je het leuk om mee te helpen geef dat dan door aan juf Hillyanne 
h.hurink@wolderweide.nl of juf Annemarie a.kijkindevegt@wolderweide.nl  
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Beste ouders en/of verzorgers, 

Na een welverdiende vakantie gaat aanstaande maandag (30 augustus) het nieuwe schooljaar weer van start.             
Wij zien er naar uit om iedereen weer te zien en om er samen een prachtig en leerzaam schooljaar van te 

maken. 

Wij zijn blij dat we het nieuwe schooljaar kunnen beginnen met dezelfde maatregelen als voor de             
zomervakantie, om verspreiding van Covid-19 te voorkomen. De volgende algemene richtlijnen van de    

overheid zijn vanaf 30 augustus van toepassing: 

- Alle leerlingen kunnen volledig naar school; 

- Onderwijspersoneel en overige volwassenen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar; 

- Leerlingen hoeven géén 1,5 meter afstand te houden van medeleerlingen en/of onderwijspersoneel; 

- Leerlingen en medewerkers hoeven geen mondkapjes te dragen. 

Daarnaast blijven de bekende hygiënemaatregelen van kracht, te weten: 

- Was vaak je handen; 

- Hoest en nies in je elleboog; 

- Geef elkaar de ruimte; 

- Bij klachten (keelpijn, hoesten , benauwdheid) en/of verhoging vanaf 38 graden blijf je thuis en laat je je   

testen; 

- Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Het kabinet besluit op 17 september of de maatregelen per 20 september verder worden versoepeld.      
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen en de bijbehorende richtlijnen        

nauwgezet. Als dit van invloed is op het onderwijs, dan zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren. 

Schooltijden: 

Wij hanteren dezelfde schooltijden als vóór de zomervakantie adhv het traditionele schoolrooster.           
Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 op maandag, dinsdag en donderdag starten om 08.30 uur tot 15.15 uur. 

Op woensdag tot 12.15 uur en op vrijdag tot 12.00 uur. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.15 uur naar school. 

Op woensdag tot 12.15 uur. 

Komend schooljaar gaan wij ons oriënteren en laten ons informeren op verschillende schoolroosters. 

 

 

 

 

 

 



 

Lunchkidz: 

Mocht u gebruik willen maken van de overblijf kunt u zich aanmelden bij Lunchkidz. Zij verzorgen de overblijf 

tussen 12.00 en 13.00 uur. 

Halen en brengen: 

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen door de leerkracht op het schoolplein. De kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig de school in. 

De volgende groepen gaan aan de voorkant naar binnen: 

Groep ½ A (Rupsen), groep ½ B (Bijen), groep ½ C (Vlinders): zij worden buiten opgevangen door de    

leerkracht. Zij gaan om 08.30 uur gezamenlijk met de leerkracht naar binnen. 

Groep 8a, groep 8b en groep 7 gaan aan de voorkant naar binnen en mogen vanaf 08.20 uur zelfstandig de 

school in. 

De volgende groepen gaan aan de achterkant de school in:   

Groep 1/2 D (Lieveheersbeestjes), groep 3a, groep 3b, groep 4a en groep 4b: zij worden buiten opgevangen 

door de leerkracht en gaan gezamenlijk om 08.30 uur met de leerkracht naar binnen. 

Groep 5a , groep 5b , groep 6 en groep 6/7 gaan aan de achterkant naar binnen en mogen zelfstandig vanaf 

08.20 uur de school in. 

Voorlopig nog geen ouders in de school: 

Aangezien wij de 1,5 meter regel tussen volwassen zo veel mogelijk willen toepassen, zijn ouders alleen   

welkom in de school wanneer zij een afspraak hebben.  

 

Startgesprekken: 

Dit schooljaar starten wij met startgesprekken in de periode tussen 13 en 24 september. Zowel ouder(s) als 

kind    worden uitgenodigd om een kennismakingsgesprek te houden, verwachtingen uit te spreken en     

bijzonderheden te melden. In de 2de schoolweek ontvangt u verdere informatie. 

 

Namens team Wolderweide, 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

 

 

 



Ouderbrief                  
 

 

 

Beste ouders, 

 

 

De lessen van Hemel en Aarde gaan de eerste weken na de vakantie over Kracht. Kracht is een mooie en    
belangrijke levensbron. Je kunt kracht in jezelf ervaren. Het zorgt ervoor dat je je niet uit het veld laat slaan, dat 
je overeind blijft, ook als het tegenzit. Maar kracht kan ook iets van buiten zijn, van de natuur of van anderen, 

iets dat op je af komt en je helpt, of waar je je tegen moet weren.  

 

Mooie lessen  

Dit keer is er in de onderbouw een les met de titel ‘Zeg me je naam’. Leerlingen ervaren daarin hoe krachtig 
het is als iemand je bij je naam noemt. Het noemen van een naam heeft bijna altijd veel zeggingskracht. Het is 

ook een oud motief in verhalen, denk maar eens aan een sprookje als Repelsteeltje.  

In de middenbouw is er een mooie doe-les over daadkracht, die goed past bij de energie van veel leerlingen van 

die leeftijd. Gewoon maar doen, gewoon maar beginnen – daar schuilt veel kracht in.  

In de bovenbouw is een sprankelende les opgenomen over verbeeldingskracht van kunstenaars. Zij worden 
vaak aangezet door idealen, gevoelens of ideeën die ze vertalen in indringende beelden, die je aan het denken 
zetten of iets bij je oproepen. Soms kun je niet eens precies zeggen wat je raakt. Dat is de kracht van           

verbeelding.   

 

Verschillende soorten kracht 

In de lessen verkennen we verschillende soorten van kracht. In de eerste plaats is er de levenskracht die je in 
jezelf kunt ervaren. In de Chinese cultuur heet die kracht Chi, in het Hindoeisme wordt het Prana genoemd. 
Kinderen maken op verschillende manieren kennis met de ervaring van kracht in jezelf, en de ideeën en       

verhalen daarover.  

In de tweede plaats is er de kracht van de natuur. In water, wind en vuur komen soms ontzagwekkende krach-
ten vrij. Met kinderen verkennen we die kracht. We geven kinderen de kans om natuurkracht op zich in te  

laten werken, met proefjes en prachtige foto’s.  
En in de derde plaats kun je ervaren dat er kracht van boven komt. In alle tijden en alle culturen hebben men-
sen ervaren dat ze kracht ontvangen, ‘van boven’, van iets dat groter is dan henzelf. Kinderen maken            
bijvoorbeeld kennis met het tedere ritueel van de ziekenzalving, waarin heel zieke mensen kracht van God   

ontvangen.  

 

We denken dat we met deze lessen een mooi en krachtig begin aan het schooljaar kunnen geven!. 

 
 

 

 


