
BELANGRIJKE  DATA  

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

WolderWeetje 

Maandag 20 september 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE  

kascontrolecommissie 
 

Wil jij de jaarlijkse kascontrole uitvoeren? Geef je dan nu op! 

 

De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan (vanwege de      

corona periode) de huidige 2 leden van deze commissie reeds       

afgetreden zijn. 

Hiermee zijn er nu 2 vacatures ontstaan voor deze commissie. 

 

Wat is de taak van een lid van de kascommissie? 

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert de ouder-        

vereniging het financiële verslag over het afgelopen schooljaar.        

Als commissielid controleer je de jaarlijkse financiële verantwoording. 

 

Wie zoeken wij?  

De oudervereniging zoekt iemand met gevoel voor cijfers en         

administratie. U hoeft daarvoor geen financieel specialist te zijn. Heeft 

u interesse om de financiën van de oudervereniging op scherp te  

houden én heeft u tijd om in juni/juli 2022 de financiën te controleren? 

Geef je dan nu op! Je gaat deze functie aan voor 2 jaar. 

 

Wil je eerst nog wat meer weten? Dat kan natuurlijk altijd: neem  

contact op met: 

 

Marlous Bottenheft, voorzitter (m.bolluijt@wolderweide.nl) 
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Vanuit de Directie 

Versoepelingen m.b.t. corona: 

Naar aanleiding van de persconferentie op 14 september versoepelen de coronaregels in het onderwijs per 

25 september. De volgende versoepelingen gelden voor het basisonderwijs: 

Onderwijspersoneel hoeft onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. 

Voor onderwijspersoneel die als niet immuun worden gezien, geldt het advies om twee keer per week    

preventief een zelftest te doen.  

Vanaf 20 september gelden nieuwe quarantaineregels: als een kind in de klas besmet is met het coronavirus 

hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de 

GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan. 

Deze basisregels blijven gelden: was vaak de handen, geef elkaar de ruimte, zorg voor frisse lucht, blijf thuis 

bij klachten en laat u testen bij de GGD. Wie positief test gaat in quarantaine. 

 

Verlofaanvragen: 

Het valt ons op dat er steeds vaker verlofaanvragen worden gedaan. Met name de verlofaanvragen voor  

vakantie. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. In een aantal 

gevallen is er een uitzondering:  

Op vakantie onder schooltijd: alleen toestemming vanwege de specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders. Hierbij moet een werkgeversverklaring getoond worden.  

Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen: als regel geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij 

wordt gegeven. 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ : bijvoorbeeld; verhuizing, huwelijk, overlijden, 

calamiteiten etc. De volgende situaties zijn géén andere gewichtige omstandigheden: familiebezoek in 

het buitenland, vakantie in een goedkope periode etc. 

Alle verlofaanvraag moeten ook ruim van te voren ingediend worden middels een verlofformulier welke u 

kunt ophalen bij de directie. 

 

Schoolreis / kleuterfeest : 30 september 

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.  

Voor de groepen 1 en 2 bedraagt de eigen bijdrage € 10,- per kind. Voor de groepen 3 t/m 8 bedraagt de 

eigen bijdrage  € 17,50 per kind. Mocht u nog niet betaald hebben dan graag z.s.m. het totale bedrag      

overmaken op rekening : NL73 INGB 0007 348687 t.n.v. Kath. Onderwijs Flevoland-Veluwe.                    

Let op: Vermeld duidelijk de naam en de groep van uw kind(eren). 

 



Wieltjesdag 

Op school zijn Skateboarden, schoenen met wieltjes, stepjes enzovoort verboden. Om de kinderen tegemoet 

te komen organiseren wij elk jaar een wieltjesdag. Op deze dag mogen de kinderen alle soorten wieltjes mee 

naar school nemen. (stepjes, skateboarden, fietsen, afstand bestuurbare auto’s etc.) Alles waar een wiel op zit 

mag mee.  

Op woensdag 22 september mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 wieltjes mee naar school nemen. Op 

vrijdag 24 september hebben de groepen 5  t/m 8 wieltjesdag. 

 

 

Studiedag 28 september 

Op dinsdag 28 september zijn alle kinderen vrij. Op deze dag hebben wij een studiedag. In de ochtend gaan wij 

aan de slag met de “basis op orde”: effectieve instructie, klassenmanagement, visie. In de middag staat het    

onderwerp ‘schoolroosters’ op het programma. Wij laten ons informeren over de verschillende schoolroos-

ters. Wat zijn de voor- en nadelen, consequenties etc. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

 



Donderdag 30 September: schoolreis! 
 
Groep 3, 4 en 5 * Bestemming: Dinoland  
   * Vertrek: Rond 9 uur  
   * Terug op school: Rond 15.30 uur 
   * 10-uurtje: zelf meenemen 
   * Lunch: patat met een frikadel of kaassoufflé en een pakje drinken.  
                                          Lust je dit niet? Neem dan zelf iets mee. 
   * Evt. extra eten en drinken neem jezelf mee 
   * Je neemt geen zakgeld mee 
   * Je mag een beetje(!) snoep mee  
 
Groep 6, 7 en 8 * Bestemming: Slagharen 
   * Vertrek: Rond 9 uur 
   * Terug op school: Rond 16.00 uur 
   * Lunch: patat met mayonaise en een pakje drinken 
      Lust je dit niet? Neem dan zelf iets mee 
   * Evt. extra eten en drinken neem jezelf mee 
   * Je neemt geen zakgeld mee 
   * Ben je ouder dan 12 jaar?  
      Dan is een mondkapje verplicht in de bus 
   * Je mag een beetje(!) snoep mee  
 
Alle leerlingen komen op de gebruikelijke tijd naar school. 
 
Zorgt u zelf voor een vervangend lunchpakketje als uw kind geen patat lust? Eventuele allergieën kunt u voor 
de zekerheid nog even doorgeven aan de leerkracht.  
 
Willen de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan zelf even doorgeven dat het iets later wordt? 
Voor de groepen 3, 4 en 5 hebben we een paar ouders nodig die meegaan om een groepje kinderen te          
begeleiden. De leerkracht laat u weten wanneer u zich hiervoor kunt opgeven.  
 
De groepen 6,7 en 8 worden in groepjes verdeeld en gaan zelfstandig het park door. De kinderen van het 
groepje moeten de hele dag bij elkaar blijven, dit wordt vooraf besproken in de klas In het park krijgen we een 
verzamelpunt aangewezen, hier zijn de hele dag leerkrachten aanwezig waar de kinderen terecht kunnen. De 
overige leerkrachten en stagiaires verspreiden zich over het park en houden zo ook een oogje in het zeil.  
 
We maken er met z`n allen een gezellige dag van! 
 
De schoolreiscommissie 
 
 

Vince  

Mijn naam is Vince van den Heuvel, ik ben 16 jaar oud en woon in  

Harderwijk. In september 2020 ben ik met veel plezier gestart met de 

opleiding Landstede Sport&Bewegen. Ik vind het leuk om les te geven, om 

evenementen te organiseren en om anderen met enthousiasme in        

beweging te krijgen.  

Naast mijn studie voetbal ik zelf in de JO19-1 van F.C. Horst en help ik bij 

de trainingen van de meidenteams. 

Dit schooljaar volg ik het keuzedeel Instructeur Gymnastiek. Daarom ga 

ik aan de slag bij Eigen&Wijzer BSO Sport&Fun en loop ik bovendien stage 

bij K.B.S. Wolderweide, mijn oude basisschool. Ik zal elke woensdagoch-

tend te vinden zijn in de gymzaal. Daar kijk ik erg naar uit! 



 



 


