
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen 
 
Dinsdag (op school)  
Woensdag 
(op school) 
Donderdag 
(zelf) 

WolderWeetje 

Maandag  6 september 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

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 

                                     

De Schooldichter maakt zin! 
  

Beste ouder(s), verzorger, 

  

Binnenkort gaat uw kind iets unieks leren en creëren, want De Schooldichter 

komt op 7 en 10 september lesgeven op Wolderweide! Zij zal met haar 

hartstocht voor taal en creativiteit het mooiste uit uw kind naar boven halen.  

De gedichten die de leerlingen maken zullen bovendien niet zomaar ‘in het 

niets verdwijnen’, maar worden in een professionele dichtbundel gebundeld! 

Hoe leuk is dat?! 

(Een voorbeeld van een dichtbundel van een andere school ziet u onderaan deze 

brief). 

 

De Schooldichter inspireert alle groepen met een les over poëzie en biedt 

vele handvatten voor het schrijven van een eigen gedicht. Op deze        

Dichtdagen wordt uitgegaan van het thema van de komende Kinderboeken-

week: Worden wat je wil.  

  

Met behulp van een echte uitgeverij komt er een prachtig resultaat tot stand. 

U zult begrijpen dat uw kind daarna vol enthousiasme zijn/haar verkooptrucs 

van stal haalt om aan iedereen die zelfgecreëerde bundel te verkopen, want 

op het resultaat zullen de kinderen meer dan trots zijn. Ik ook, dus ik houd u 

graag op de hoogte de komende tijd! 

 

Met creatieve groet, 

Elsbeth de Jager 

Schooldichter Amersfoort/ Het Gooi 

www.deschooldichter.nl 

 

 

 

mailto:info@lunchkidz.nl
http://www.deschooldichter.nl


Vanuit de Directie 

De eerste schoolweek zit er op en wij kijken terug op een goede en mooie week! Wij zijn blij om alle kin-

deren weer te zien en hopelijk wordt dit een mooi en normaal schooljaar. 

Schoolrooster / schooltijden 

Zoals eerder is aangegeven gaan wij ons dit schooljaar oriënteren op verschillende schoolroosters. Wij    

hebben het zogenoemde ‘traditionele schoolrooster’, welke u gewend bent. Alle kinderen gaan de hele week 

naar school tussen 08.30 uur en 15.15 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij en op de woensdag 

zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij. Tussen de middag heeft u de keuze om uw kind wel of niet over te laten 

blijven. Wij willen binnen onze school onderzoeken of wij dit schoolrooster willen behouden of dat wij willen 

overstappen op een ander schoolrooster, zoals bijvoorbeeld een continurooster of een 5 gelijke dagen mo-

del. 

Vandaag hebben wij een intake gesprek gehad me Jeanet Minks van PentaRho (organisatie en ontwikkeling) 

over de te nemen stappen. Wij gaan eerst met het team van Wolderweide ons verdiepen en laten informe-

ren op de studiedag van 28 september op de verschillende schoolroosters. Als school zullen wij een stand-

punt innemen en deze met u delen en u hierbij betrekkken. Kortom: wij zijn begonnen met het traject:     

oriënteren op verschillende schoolroosters/tijden. 

Wordt vervolgd. 

Corona 

Zoals u allen weet blijven de maatregelen tot 20 september bestaan en moeten volwassenen nog anderhalve 

meter afstand bewaren. Verder blijven de hygiënemaatregelen van kracht. Helaas lopen de besmettingen 

(landelijk) weer op en ook wij krijgen hier mee te maken. 

Op dit moment zijn er al weer ouder(s) op Wolderweide welke positief getest zijn op corona. Hierdoor zou 

het mogelijk zijn dat kinderen ook besmet zijn, waardoor uiteindelijk een groep weer in quarantaine moet en 

online onderwijs krijgt. Op meerdere scholen in het land zitten verschillende groepen al weer in quarantaine. 

Hopelijk kunnen wij ons onderwijs fysiek voort blijven zetten. 

Startgesprekken 

Aanstaande maandag krijgen alle kinderen een begeleidende brief en formulier mee met informatie over de 

startgesprekken. Deze worden ingepland tussen 13 en 24 september. De leerkrachten gaan dan met u en uw 

kind in gesprek. 

Kleuterfeest en schoolreis: 

Op 30 september gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. De groepen 1 en 2 houden een kleuterfeest. Alle 

ouders hebben op de Parro-app een oproep gekregen om de kosten die hieraan zijn verbonden over te    

maken op de schoolrekening vóór 24 september. 

 

Namens het team van KBS Wolderweide, 

Maarten Hoekman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/Verzorgers, 

 

Hierbij even een berichtje namens de ov, wat een bewogen tijd hebben ook wij achter de rug. Alle activitei-

ten die we zo graag organiseren voor de kinderen konden helaas allemaal niet doorgaan. Daarom zijn we 

extra blij dat we dit jaar weer “normaal” kunnen starten en we staan te popelen om weer dingen te mogen 

plannen samen met de leerkrachten. 

 

Normaal gesproken informeert de ov aan het begin van het schooljaar alle ouders/verzorgers over de      

vrijwillige bijdrage die wij hard nodig hebben om alle activiteiten te kunnen organiseren, denk hierbij b.v. aan 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse etc. etc. 

 

Dit jaar is dat eenmalig anders. Omdat helaas vorig schooljaar bijna alle activiteiten niet door konden gaan, 

maar die we hopelijk dit jaar allemaal wel kunnen gaan organiseren, zal de ov een financiële bijdrage doen aan 

het schoolreisje en kleuterfeest, hierbij vragen wij en de school u om enkel en alleen dit schooljaar een eigen 

bijdrage te leveren voor het schoolreisje en het kleuterfeest wat zal plaatsvinden op donderdag 30 sept. a.s.  

 

Voor de groepen 1/2 bedraagt de eigen bijdrage  € 10,00 per kind 

Voor de groepen 3 t/m 8 bedraagt de eigen bijdrage € 17,50 per kind 

 

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer :  

NL73 INGB 0007 348687 

  

t.n.v. St. Kath. Onderwijs Flevoland - Veluwe 

 

LET OP !!!! VERMELD BIJ BETALING DUIDELIJK NAAM EN GROEP VAN UW KIND(EREN) 

Wij zien de betaling (en) graag vóór 24 september tegemoet. 

 

Wij gaan er weer een mooi jaar van maken! 

Namens het ov team, 

Marlous, Martine, Mieke, Esther, Evelien, Astrid en Charlotte 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DE OUDERVERENIGING ZOEKT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER 
 

Ben jij die betrokken ouder die affiniteit heeft met geldzaken en het leuk vindt om als het financiële 

‘geweten' mee te denken en te beslissen over alle activiteiten die de oudervereniging organiseert en/of waar 

financieel aan wordt bijgedragen?  

 

Dan is de oudervereniging van K.B.S. Wolderweide op zoek naar jou!  

 

Wij zoeken een penningmeester die namens de oudervereniging toezicht houdt op de besteding van de   

ouderbijdragen en zorgt voor het verwerken van de uitgaven van de commissies en de ouderbijdragen die 

we ontvangen.  

 

Wij zijn op zoek naar een ouder die:  

• enige kennis heeft van financiële administratie;  

• ervaring heeft met Excel;  

• secuur is en vragen durft te stellen.  

 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor:  

• de communicatie rondom en het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage;  

• het opstellen, bewaken en verantwoorden van de begroting;  

• het verwerken van declaraties van activiteiten;  

 

De tijdsinvestering is beperkt. Als penningmeester hoef je namelijk geen actief lid te zijn van de ouder-          

vereniging.  

De oudervereniging vergadert maximaal 8 keer per jaar.  

  

Mocht je verdere vragen hebben of je willen aanmelden laat ons dit weten. Dit kan via 

m.bolluijt@wolderweide.nl 

Graag reactie voor vrijdag 17 september 

mailto:m.bolluijt@wolderweide.nl


 

Uitnodiging!!! 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING 

Als ouder/verzorger van kinderen op de KBS Wolderweide bent u lid van de Oudervereniging. 

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering.  

Vanwege de nog steeds geldende corona regels en om de 1,5 mtr afstand te kunnen waarborgen vragen 

wij u van te voren aan te melden via  m.bolluijt@wolderweide.nl om bij deze ALV aanwezig te kunnen zijn.  

Er is ruimte voor maximaal 30 mensen. 

VOL = VOL dus meld je snel aan! 

Donderdag 23 september om 20.00u 

 

Waar: In het schoolgebouw. De koffie en thee staat klaar! 

Tot dan! 
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