
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
  
 

WolderWeetje 

Maandag 13 december 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Schoolschaatsen groep 

6 t/m 8 
             17-12-2021 

Kerstviering              23-12-2021 

Vrij              24-12-2021 

Kerstvakantie  24-12 t/m 07-01-22   

10 minuten gesprekken       21 t/m 24-02-22 

Studiedag                  23-02-22 

Carnaval                  25-02-22  

Voorjaarsvakantie   28-02 t/m 04-03-22  

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 

                                     

 

 

mailto:info@lunchkidz.nl


Sinterklaas viering 2021 
 

Ook dit jaar kwamen Sint en Piet weer naar Wolderweide; 

Om daar cadeautjes voor de kinderen te verspreiden. 

Corona gooide wel roet in het eten; 

Maar van afzeggen wilde de Sint niet weten.  

Dus kwam hij op bezoek met 2 Pieten; 

En konden de kinderen van groep 1 t/m 5 van zijn bezoek ge-

nieten. 

Sint en zijn Pieten hebben genoten van alle shows; 

En zij werden ook overspoeld met tekeningen en cadeaus. 

Ook in de groepen 6 t/m 8; 

Hebben zij een flits bezoek gebracht. 

Voor ieder kind zat er ook nog een cadeau in de zak; 

Ook in de bovenbouw kreeg elke groep een pak.  

Voor ieder kind was er ook limonade en snoep; 

Dat werd uitgedeeld door de leerkrachten in elke groep. 

Dit is natuurlijk niet alleen mogelijk gemaakt door Sint en Piet; 

Vergeet ook het werk van de Oudervereniging niet. 

Het was allemaal weer een heel groot feest; 

Wij hebben genoten en de kinderen het meest. 

Op naar Sinterklaas volgend jaar;  

Dan staan we op de Wolderweide ook weer voor ze klaar.  

 

Groeten Sint en Piet en de Oudervereniging Wolderweide  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Jones 1/2 A met zijn vlieger die hij van Sinterklaas 

                                                                                    In zijn schoen heeft gehad.  



 



Kersttassen Actie  

 
Ook dit jaar doet Wolderweide weer mee met de Kersttassenactie voor Stichting Mensen in Nood 0341 in de 

week van 13 t/m 17 december! 

Mensen in nood 0341 is een stichting die mensen in een financiële probleemsituatie, woonachtig in de regio 

0341, helpt. Onder andere met boodschappen, kleding en huisraad. 

Met Kerst geven zij de mensen die ze helpen een goed gevulde tas met boodschappen om van te genieten   

tijdens de feestdagen. Wanneer u als ouder(s) een bijdrage kunt en wilt leveren, dan zou één van de volgende 

items zeer gewaardeerd worden: 

- Limonadesiroop 

- Cola of Sinas 

- Kerstchocolade/koekjes 

- Afbakbroodjes 

- Vleessausje voor bij kiprollade 

- Slagroom 

- Knakworstjes 

- Kerststol/brood 

U kunt 1 of meerdere producten meegeven aan uw zoon /dochter vanaf maandag 13 december t/m vrijdag 17 

december. In elke groep staan tassen waarin we de spullen verzamelen, deze geven we aan het eind van de 

week aan de Stichting Mensen in Nood 0341. 

Alvast ontzettend bedankt namens Mensen in nood 0341! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie zingt er mee in het 

 

 

 

 

 

                             

Kinderkoor 

op 26 december  

(Tweede Kerstdag) om 10.00 uur in de Catharina-

kerk aan de van Maerlantlaan 1 

Kinderen van groep 3 tot en met groep 8  

zijn van harte welkom! 

 

Er zijn 2 repetities in de kerk: 

1 - woensdag 22 december van 16.00 - 1700 u 

2 - vrijdag 24 december van 11.00 - 12.00 u 

 

We hopen dat er heel veel kinderen komen zingen! 

 

Je kunt je opgeven bij 

- Ellen Kempers op eam.kempers@gmail.com 

of 

- Ankie Huijsmans op amehuijsmans@gmail.com  
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