
BELANGRIJKE  DATA  

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

WolderWeetje 

Maandag 1 november 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

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 

Voorlichting VO  

Groepen 8 
             10-08-2021 

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 
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Reminder dinsdag 2 november Nationaal Schoolontbijt 

 

 



Fietscontrole VVN woensdag 3 november Iedereen veilig over straat! 

Woensdag 3 november worden alle fietsen van de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd door vrijwilligers van VVN 

zodat alle kinderen veilig en zichtbaar aan het verkeer kunnen deelnemen. 

Hieronder een checklijst om te kijken of de fiets van uw kind hieraan voldoet. 

 

 



 

We gaan proberen om binnen onze school zoveel mogelijk goedgekeurde fietsen te registreren!  Controleer 

de fiets van uw kind voor zijn of haar veiligheid en laat de fiets woensdag controleren door de vrijwilligers van 

de VVN. Elke goedgekeurde fiets ontvangt de OK-sticker.  



Hemel en Aarde Nr. 2    

  

Jaargang 21, Kerstmis 2021 
 

 

 

Ouderbrief 

 

Beste ouders, 

 

Onze lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Mooi. Dat is een heel mooi on-

derwerp, want er valt veel aan te ontdekken. Echt mooie dingen raken je, je adem stokt, je houdt midden in een 

zin op, je kunt even aan niets anders denken, je hart smelt of je krijgt tranen in je ogen. Schoonheid maakt het 

leven zinvol. En het interessante is dat niet iedereen dezelfde dingen mooi vindt. Waar de een van onderstebo-

ven raakt, dat doet een ander niet zoveel.  

 

In de lessen is er veel aandacht voor kunst, zoals muziek, schilderkunst of Japanse bloemschikkunst. Niet ieder-

een zal het allemaal adembenemend mooi vinden. Maar we nodigen kinderen uit om stil te staan bij hoe deze 

kunstenaars proberen om iets mooi te maken, om je een ervaring te geven die je raakt. En hier en daar laten we 

kinderen proberen om zelf ook zoiets kunstigs te maken.  

 

In godsdienstige tradities wordt de schoonheid van de aarde bezongen. In de middenbouw lezen we samen met 

de kinderen het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Dat is een wereldberoemde tekst, in een mooie en toegan-

kelijke vertaling, waarin hij broeder zon, zuster maan, broeder wind en zuster water eert. In de bovenbouw le-

zen we met kinderen een loflied op de schepping dat als Psalm 104 in de bijbel staat. En met de kleuters luiste-

ren we naar een prachtige vertelling van het verhaal over Adam en Eva in het paradijs, dat duidelijk maakt dat 

iedereen mooi is zoals die van nature is.  

 

Wat maakt eigenlijk iemand tot een mooi mens? Die vraag verkennen we ook met de oudere kinderen. Dat kan 

gaan om uiterlijk vertoon, maar echte schoonheid zit vaak van binnen. Denk maar aan het klassieke verhaal van 

Belle en het Beest.   

 

Die vragen over wat een mens mooi maakt bereiden ook voor op de kerstperiode, waarin we vieren dat Jezus 

geboren is, die ons op een niet te evenaren manier heeft laten zien hoe het is om een mens te zijn zoals God 

bedoeld heeft.  

 

We zien uit naar een boeiende periode met prachtige lessen over Mooi! 

 

 



ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 
van 10.00 uur tot 16.00 uur 

H. Catharinakerk  

VAN MAERLANTLAAN 1 

in HARDERWIJK 

  

 

 


