
BELANGRIJKE  DATA  

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

WolderWeetje 

Maandag 11 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Herfstvakantie       18 t/m 22 oktober              

Open entree    02-11 en 05-11-2021 

10 Minutengesprekken   02-11 en 04-11-2021    

Fietsenkeuring              03-11-2021 

Week van respect              08-11-2021 

Studiedag              17-11-2021 

Open entree   02-12 en 07-12-2021 

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 

                                     

 

 

RECTIFICATIE! 

Open Entree op dinsdag en VRIJDAG (de 

eerste van de maand) 

In het vorige Wolderweetje stond vermeld dat de open entree op de 

eerste dinsdag en donderdag van de maand is. Dit moet zijn de eerste 

dinsdag en vrijdag van de maand! Excuus voor de eventuele verwar-

ring. 

Tijdens de corona periode (anderhalve meter) hebben wij noodge-

dwongen 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 vrijdag 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. U kunt dan samen met uw kind zelfstandig de 

school in.  

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 eerst volgende open entree is op dinsdag 2 november. 

De open entrees zijn op: 

Dinsdag 2 november en vrijdag  5 november 

Donderdag 2 december (uitzondering ivm Sinterklaasviering) 

en dinsdag 7 december 

Dinsdag 11 januari en vrijdag 14 januari  

Dinsdag 1 februari en  vrijdag 4 februari 

Dinsdag 8 maart en vrijdag 11 maart 

Vrijdag 1 april en dinsdag 5 april 

Dinsdag 10 mei en vrijdag 13 mei 

Vrijdag 3 juni en dinsdag 7 juni 

Vrijdag 1 juli en dinsdag 5 juli 
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Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek is van start gegaan! Het thema is ‘Worden wat je wil’ 

Op school hebben we allerlei leuke activiteiten want het leesplezier is belangrijk.  

 

Riemer & Walinga in Ermelo  

De Kinderboekenweek is deze week gestart!. Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil! 

We hebben de handen ineen geslagen met Riemer & Walinga, Boekverkoopers.  

Zij organiseren ook voor onze leerlingen allerlei vrolijke activiteiten rondom lezen en de Kinderboekenweek.  

Zo hopen we samen de kinderen steeds meer leesplezier bij te brengen, want leesplezier is een belangrijke factor 

voor meer leesplezier. 

  

We raden dan ook iedereen van harte aan om er een traditie van te maken om tijdens de Kinderboekenweek sa-

men met de (klein)kinderen een bezoekje te brengen aan de boekhandel.  

Dit jaar is er bij Riemer & Walinga een Gekke beroepen speurtocht en een fantasie-wedstrijd, je kunt je verkleden 

als wat je later worden wil en theater Brillekip geeft weer een vrolijke voorstelling.  

Bovendien spaar je tijdens de Kinderboekenweek driedubbel mee voor de schoolbieb, wanneer je een kinderboek 

koopt.  

Oh, en als je kind toevallig boekverkoper wil worden later, hebben De Boekverkoopers helemáál een leuke verras-

sing! 

 

Kijk voor alle informatie op hun website: https://www.deboekverkoopers.nl/nl/kinderboekenweek  

En scroll trouwens even helemaal naar beneden door. Van het overzicht met de voordelen van (genieten van) lezen 

dat je onderaan vindt, wil je zelf namelijk ook lekker met een boek op de bank duiken. 

En laat dat nou één van de beste manieren zijn om je kind ook aan het lezen te krijgen.  

Veel leesplezier gewenst, voor jullie allemaal! 

 

Vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek in (lees)stijl af! 

In de ochtend gaan we tentjelezen!  

De kinderen van groep 3 tot en met 7 gaan in de ochtend op een lekker leesplekje in de school lezen. Elk 

kind mag deze ochtend een dekentje en/of een kussentje meenemen. De kinderen gebruiken het leesboek 

uit hun la maar mochten ze thuis een heel leuk boek aan het lezen zijn, dan mag die ook mee! We lezen 

ongeveer een half uurtje.  

 

De kleuters worden voorgelezen door leerlingen uit groep 8. 

 

In de middag wordt in de groepen 5 tot en met 8 de Wolderweide voorleeswedstrijd gehouden.  

 

 

https://www.deboekverkoopers.nl/nl/kinderboekenweek

