
BELANGRIJKE  DATA  

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

WolderWeetje 

Maandag 4 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Start kinderboeken-

week 
              06-10-2021 

Open entree                07-10-2021 

Herfstvakantie       18 t/m 22 oktober              

Open entree                04-11-2021 

10 Minutengesprekken  02-11 en 04-11-2021    

Week van respect              08-11-2021 

Studiedag              17-11-2021 

Open entree              02-12-2021 

Sintviering              03-12-2021 

Kerstviering              23-12-2021 

Vrij              24-12-2021 

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 

                                     

 

Juf Marianne 40 jaar in het Onderwijs! 

Afgelopen week zat juf Marianne 40 jaar in het onderwijs!                

Juf Marianne is 40 jaar geleden gestart als kleuterjuf en de laatste jaren 

werkt zij al ICT-er op de Alfons Ariëns en Wolderweide. Juf Marianne 

is een stille kracht binnen onze scholen en staat altijd klaar om bij te 

springen. Een echte Topper! Afgelopen dinsdag hebben wij juf        

Marianne in het zonnetje gezet.   

 

(Hulpouders) gezocht voor Mini-atelier 

onderdeel TEXTIEL: 

Eind oktober start het Mini-Atelier voor de bovenbouw op vrijdagmiddag. Dit is een creamid-

dag waarin verschillende onderdelen binnen kunst en creativiteit per ronde worden         

aangeboden door de verschillende bovenbouwleerkrachten.  

Voor het onderdeel ‘Textiel’ ben ik op zoek naar: 

- Verschillende soorten stofjes (print of effen). Zowel grote als kleine stukken stof zijn 

welkom! 

- Garen/draad dat u niet meer gebruikt (alle kleuren zijn welkom) 

- Per ronde 4 hulpouders/hulpoma’s in het bezit van een naaimachine, die het leuk 

vinden om op verschillende vrijdagmiddagen te komen helpen tijdens het mini-atelier. 

Aanmelden kan per ronde en u wordt dan alle vrijdagmiddagen in die ronde verwacht. 

Per ronde is er een andere groep aanwezig bij het mini-atelier. Graag uw eigen    

naaimachine meenemen naar het mini-atelier ter ondersteuning. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dat kan via r.duiker@wolderweide.nl.   

Graag even aangeven voor welke ronde u zich aanmeldt.Het gaat om de volgende data:  

 
Groet, Juf Roos 

Leerkracht groep 8b 

 

Ronde 1 29-10     05-11     12-11 

Ronde 2 14-01     21-01     28-01 

Ronde 3 04-02     11-02     18-02 

Ronde 4 11-03     18-03     25-03 

Ronde 5 13-05     20-05     03-06 

mailto:info@lunchkidz.nl
mailto:r.duiker@wolderweide.nl


Ik ben Iwan Beunk en ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Nunspeet en ga  aan-

komend jaar, net als vele andere studenten, stage lopen bij GA Harderwijk!  

Ik ben momenteel 4de jaars student op de opleiding Sport en Bewegen. En 

ik hoop het jaar af te ronden met een niveau 4 diploma. Zodat ik door kan 

naar de Calo.  

Ik ga dit jaar misschien wat anders doen dan vele andere want ik ga eerst 

op buitenland stage naar Curaçao. Ik zal van eind september tot eind     

januari gymlessen gaan verzorgen op de dr. Albert Schweitzer school op 

Curaçao.  Als ik weer terug kom in Nederland zal ik me ook vooral       

bezighouden in het verzorgen van gymlessen, maar dan ook met de brede 

school activiteiten.  

Ik vind het heel leuk om bezig te zijn met kinderen, en ze proberen dingen 

aan te leren. Zowel op fysiek sport gebied, maar ook op het sociale gebied. 

Ik vind het heel interessant om dat leerproces met de kinderen samen mee 

te maken. 

Daarnaast vind ik het ook leuk om naar school te gaan om weer alle      

studenten te zien en daar lekker gek mee te doen tijdens het sporten maar 

ook in de les. 

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met leuke dingen doen. Zoals met vrienden afspreken, of naar me vriendin 

toe, maar ik vind het ook lekker om even me hoofd leeg te maken tijdens het sporten.  

Ik hoop er aankomend jaar een mooi en leerzaam jaar van te maken! 

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen!  

En heb je een vraag? Stel ze gerust! 

 

Hallo, 

Mijn naam is Lorenzo Klappers. 

Ik ben 19 jaar oud en woon in Harderwijk. 

Ik zit op volleybal en doe dit bij het 1e bij VVH in Harderwijk. 

Daarnaast werk ik in zwembad de Sypel als badmeester. 

Ik zal veel te zien zijn in de gymzalen in Drielanden om gymles 

aan te bieden, en tijdens de Brede school activiteiten, dit omdat 

ik dit schooljaar bij GA! mag stage lopen. 

Ik heb veel zin in aankomend schooljaar, en hoop de kinderen 

veel plezier te bezorgen. 

 



 
Mijn naam Sifra Dijkstra, 19 jaar en ik woon in Ermelo.  

De opleiding die ik volg is sport en bewegen van Landstede in 

Harderwijk. Ik volg de richting SBG, wat staat voor Sport, Be-

weging en Gezondheid.  

 

Dit jaar ga ik mijn diploma halen voor niveau 4.  

Ik loop dit schooljaar stage bij GA! Harderwijk. Tijdens mijn 

stage geef ik gymlessen aan de bassischolen in Drielanden en 

help ik bij de brede school in deze wijk.  

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn vrienden, werk ik 

en voetbal ik bij DVS’33.  

 
 
 
 
 

 
                                                             Hi, 

Ik ben Aniek van der Meij en ben 18 jaar oud. Ik woon in Harderwijk en zit 

op de opleiding Landstede Sport &  Bewegen. Ik zit nu in mijn 3e jaar van de 

opleiding en ben bezig om mijn niveau 4 diploma te halen. 

  

Voor school moeten wij stage lopen, dit jaar heb ik ervoor  gekozen om  

stage te gaan lopen bij GA! Harderwijk. Ik vind het namelijk super leuk om 

met   kinderen te werken en samen bezig te zijn met sporten en een ge-

zonde     levensstijl. Ook sluit deze stage mooi aan bij mijn  profiel keuze 

BOS.  

Verder houd ik van veel verschillende sporten. Ik vind het leuk om te gaan 

surfen, voetballen of te gaan zwemmen  

met vrienden van mij. Ik ben een sociaal en behulpzaam persoon en houd 

ervan om nieuwe dingen te leren. Ik houd ook zeker van een grapje tussen-

door wanneer dit kan.  

 

Ik hoop op een mooi en leerzaam jaar bij GA! Harderwijk!  

 



Open entree op dinsdag en donderdag (de eerste van de maand) 

Tijdens de corona periode (anderhalve meter) hebben wij noodgedwongen moeten besluiten om ouders niet toe te laten in de school.                  

De groepen 1 t/m 4 worden buiten opgehaald door de leerkrachten en de groepen 5 t/m 8 mogen zelfstandig de school in. Om toch de mogelijkheid 

te bieden voor ouders om een kijkje in de klas te nemen, houden wij open entrees. 

Elke eerste dinsdag en donderdag van de maand  is er een open entree in de hele school. Alle ouders krijgen dan de mogelijkheid om tot 08.45 uur 

in de klas te blijven. 

Kinderen kunnen dan hun werkjes e.d. laten zien en/of u kunt met uw kind opstarten door bijvoorbeeld een gezamenlijk spelletje te spelen.           

De eerste open entree is op donderdag 7 oktober. 

De open entrees zijn op: 

Donderdag 7 oktober  

Dinsdag 2 november 

Donderdag 4 november 

Donderdag 2 december 

Dinsdag 7 december 

Dinsdag 11 januari 

Donderdag 13 januari etc. 

Team Wolderweide 

 

 


