
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Dinsdag 

Woensdag 
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Maandag 17 januari 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

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  

Studiedag                    16-03-22 

Grote rekendag                    30-03-22 

Paasviering                   14-04-22 

Goede Vrijdag vrij                   15-04-22 

Tweede Paasdag vrij                   18-04-22 

Koningsspelen                    22-04-22 

Meivakantie     25-04 t/m 06-05-22 

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 

                                     

 

Vanuit de directie 

De eerste week van het nieuwe jaar zit er weer op. Ons onderwijs 

heeft 3 weken stil gelegen i.v.m. een extra vakantieweek. De laatste 

week voor de kerstvakantie hebben de leerkrachten nog gewerkt en 

hebben wij gezorgd voor de noodopvang. Corona is nog niet weg en  

we merken dagelijks de effecten daarvan. Toch hopen en geloven wij in 

een mooi en  leerzaam  2022, waarin verwondering centraal staat! 

Schoolrooster: 

Zoals bekend zijn wij als school bezig om ons te oriënteren op         

verschillende schoolroosters. Inmiddels is het team op de hoogte     

gebracht van de verschillende schoolroosters en is er een werkgroep 

opgericht welke de verschillende schoolroosters concreet uitwerkt.  

Wij kijken met name naar de mogelijkheid om een continurooster in    

te voeren, een 5 gelijke dagen model of  het houden zoals het nu is.  

Het grootste struikelblok is het op de juiste manier wegzetten van de 

pauze tussen de middag. Wanneer wij bijvoorbeeld een continurooster 

zouden kiezen, dan blijven alle kinderen over. Echter hebben de       

leerkrachten ook recht op pauze. Op welke manier kunnen wij dit dan 

organiseren, zonder dat daar teveel kosten aanzitten en wie 

(vrijwilligers of Lunchkidz) gaat dit regelen? Binnenkort gaan wij dit   

alles met het team bespreken en zullen wij u als ouder/verzorger op de 

hoogte houden. 

WolderWonderLab. 

Het STEAM lokaal (Science Technology Engineering Art Mathematics)  

is af en kan ingezet worden binnen ons onderwijs! Onze eigen          

leerlingenraad heeft voor dit STEAM-lokaal een andere en leukere naam    

bedacht: het WOLDERWONDERLAB!  
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Inzet NPO gelden 

In het huidige en volgende schooljaar krijgen wij extra gelden van het Rijk, de zogenoemde NPO gelden 

(Nationaal Programma Onderwijs). Deze extra financiële steun krijgt elke school om de corona achterstanden 

weg te werken. Op Wolderweide hebben wij ingezet op extra ondersteuning bij de kleutergroepen, Remedial 

Teaching,  inzet verrijking  etc. Dit plan voeren wij uit en staan achter deze keuze. Wel moeten wij conclude-

ren dat een aantal keren dit alles geen doorgang heeft kunnen vinden i.v.m. de afwezigheid van leerkrachten 

door ziekte en/of corona gerelateerde omstandigheden. De ambulante leerkracht, welke ingezet zou worden 

voor de NPO gelden heeft toen de vervanging gedaan, waardoor er geen klassen naar huis moesten. 

Corona 

Zoals iedereen hebben wij ook te maken met corona en de daarbij behorende regels en afspraken. Op Wol-

derweide merken wij na de opening van de school, dat de besmettingen toenemen en dat ook leerkrachten in 

quarantaine moeten doordat bijvoorbeeld hun eigen kind en/of partner corona heeft. Wij proberen zo goed 

mogelijk de vervanging te regelen, echter moeten wij ook realistisch zijn. Op dit moment zijn er 3 leerkrachten 

in   quarantaine, een aantal gezinnen met corona en het omnicron virus verspreid zich snel. Wellicht dat     

binnenkort toch een aantal groepen in quarantaine gaat en/of noodgedwongen thuis zit. Uiteraard doen wij er 

alles aan om fysiek onderwijs te kunnen blijven geven. Mocht dit niet lukken dan gaan wij online onderwijs aan-

bieden. 

Groei Wolderweide 

Wolderweide groeit nog steeds in leerlingenaantal. Op dit moment hebben wij 15 groepen en in totaal 359 

kinderen. De aanmeldingen van nieuwe leerlingen stromen binnen en daardoor zijn wij aan het kijken of er een 

mogelijkheid is om een extra instroomgroep in januari 2023 te starten.  

Studiedag  en 10 minuten gesprekken 

Op woensdag 23 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Wij gaan als team aan de slag 

met de opbrengsten en gaan deze     analyseren. Ook staat “de basis op orde’, centraal op deze dag.  

De 10 minuten gesprekken vinden plaatst in de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Aangezien wij kinderen 

meer willen betrekken bij hun eigen leerproces is het vanaf groep 5 ook mogelijk om uw zoon en/of dochter 

mee te nemen naar het gesprek. Dit deden wij al bij de startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Voor 

ons is dit nog een pilot, echter is het aan u of u uw kind wilt meenemen naar het gesprek. 

Met vriendelijke groet,  

Maarten Hoekman 

 
 
 

 



Breng lege batterijen naar school 
We kunnen niet meer zonder batterijen. Batterijen zijn al zo gewoon, dat we bijna niet merken dat ze er 

zijn. Weet jij hoeveel batterijen je in huis hebt? 

Meer dan je denkt 

Als je vraagt aan mensen hoeveel batterijen ze in huis hebben, zeggen ze 18 tot 38 exemplaren. Maar wat 
blijkt? Nederlanders hebben 856 miljoen batterijen, dat is in elk huis 107. Bijna drie keer zoveel als mensen 
denken! Van die 107 batterijen worden 69 gebruikt in allerlei huishoudelijke apparaten. Zitten 9 in afgedank-

te apparaten op zolders, kelders en kasten. En zijn 29 batterijen nieuw of leeg. 

Zoveel batterijen 

Hoe het kan dat er zoveel batterijen zijn? Bedenk je maar eens: er zijn steeds meer huishoudelijke apparaten 
met batterijen. Denk aan al die afstandsbedieningen, (computer)spelletjes, mobiele telefoons, fietslampen, 

horloges, laptops en fotocamera’s. En er komen er steeds meer bij!                                                                          
In een batterij zitten allerlei stoffen die slecht zijn voor het milieu. Daarom is het belangrijk om lege batterij-
en niet in de prullenbak te gooien, maar in te leveren. Dit kan bij jou op school (en als dat nog niet zo is, dan 

kan op school! In het halletje van de hoofdingang staat een grote inzamelingbak. 

Voor meer informatie kijk op: www.stibat.nl   

 

 

http://www.legebatterijen.nl/inleveren/waar-inleveren/
http://www.stibat.nl

