
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

  
 

WolderWeetje 

Maandag 31 januari 
 

10 minuten gesprek-
ken 

      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 

Meester/juffendag                   25-05-22 

Hemelvaart         26 t/m 27-05-22       

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 

                                     

KvK65217055  

 

Peuterspeelzaal Groeiweide 

 

Hallo, 

Ik ben Evelien Buter en coördinator       

bij Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk. 

Vanaf februari starten we in de          

Wolderweide een peuterspeelzaal.       

We zien een mooie samenwerking       

met de school en BSO tegemoet.                   

 

 

De peuterspeelzaal heet Groeiweide en is geopend op                   

maandagochtend en woensdagochtend.  

We zitten in de ruimte van de BSO de Blikvanger. We zijn nog op   

zoek naar een medewerker voor deze groep. Twee collega’s van       
een andere groep gaan deze locatie komende weken opstarten.                  

Hieronder stellen zij zich even voor. 

 

Hallo, mijn naam is Sreen Langedijk en ik werk 

op peuterspeelzaal het Dolfijntje op het  

Startblok.  

Ik ben 47 jaar en moeder van Jasmijn (12 jaar) 

en Jonathan (8jaar). Met veel plezier werk ik bij 

de peuterspeelzaal met geweldige collega’s. 
Ik hou van muziek, lezen en sporten. Op  

maandag werk ik op de Groeiweide.  

 

 

Mijn naam is Norma te Pas. Ik ben getrouwd  

moeder van twee zoons van 21 en 18 jaar.         

Op maandag, dinsdag en donderdag werk ik  

een aantal jaar met veel plezier bij peuter-

speelzaal Dolfijntje in het Startblok. 

Je ziet mij de komende woendsdagen op 

Groeiweide.          

  

 

 

 

.
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De Schooldichter maakt zin! 

 

  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Vorige en deze week is De Schooldichter actief op Wolderweide. Tijdens dit bezoek gaan we bezig 

met poëzie en spelen we met taal. Het uiteindelijke resultaat komt in een bundel. Uw kind wordt 

dus niet alleen dichter, maar heeft gelijk de eerste publicatie te pakken. 

(Hoe dat er bij een andere school uitzag, ziet u onderaan deze brief). 

In de workshop geef ik handvatten aan de kinderen om te dichten en help hen hun fantasie de vrije 

loop te geven. Ik ben benieuwd wat eruit komt! De school verzamelt vervolgens alle zelfgeschreven 

gedichten. Met behulp van een uitgeverij komen we tot een prachtig resultaat: een eigen dichtbundel 

die door de kinderen is ontworpen, samengesteld en vormgegeven. Zo komt de creativiteit in al zijn 

facetten tot leven! 

 

U kunt zich voorstellen dat uw kind vol enthousiasme de bundel aan de man/vrouw wil brengen, 

want op het resultaat zullen de kinderen meer dan trots zijn. 

 

Helpt u mee om van de creativiteit van de kinderen een succes te maken? 

  

Met vriendelijke groet, 

Bas Nijhof 

Schooldichter Overijssel/Flevoland 

www.deschooldichter.nl 

 

http://www.deschooldichter.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een gedichtenbundel. 



 

 

Voorlezen maakt je leuker! 

 

Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan, de slogan is ‘voorlezen 
maakt je leuker’. Hoewel de campagne zich met name richt op kinderen van 0-6 jaar, kan je altijd blijven 

voorlezen. Welke leeftijd jij en je kinderen ook hebben, en ook zonder de Nationale voorleesdagen!  

Ga gewoon elke dag lekker voorlezen. Bij deze een aantal tips. 

1. Blijf voorlezen 

Leeftijd is geen probleem dus blijf lekker voorlezen. Voorlezen kan op elke leeftijd, het is een fijn moment om 

samen een verhaal te ervaren. 

2. Kies een vast moment 

Of het nou voor het slapen gaan, na het ontbijt of avondeten of ergens in de middag is, zoek een voor jullie 

fijn moment om dagelijks voor te lezen.  

3. Kies een boek dat je zelf leuk vindt 

Best belangrijk: heb zelf ook plezier in het voorlezen! Kies dus een boek dat je zelf ook leuk vindt. Houd na-

tuurlijk wel rekening met degene die je voorleest, maar denk ook aan jezelf.  

Je mag ook best meeleven met het verhaal. Laat bijvoorbeeld merken wat je ervan vindt, schrik als er iets 

onverwachts gebeurd, of vertel dat je ergens verdrietig van wordt. 

4. Pas op met stemmetjes 

Het hoeft geen hele toneelvoorstelling te worden. Leef je uit zoveel je wil, maar het hoeft niet. Laat je hier 

dus ook niet door tegenhouden als je denkt niet ‘goed’ te kunnen voorlezen. 

5. Lees voor wat er staat 

Ga moeilijke of onbekende woorden of zinnen niet vervangen, wees niet bang dat een boek ‘te moeilijk is’. 
Juist door (voor)lezen kom je in aanraking met woorden die je in spreektaal niet tegenkomt. Wanneer er 15 

minuten per dag wordt gelezen leer je zo’n 1000 nieuwe woorden per jaar. 
Het is niet nodig om alle onbekende woorden uit te gaan leggen, dit kan teveel afleiden van het verhaal. Wan-

neer kinderen iets niet begrijpen, zullen ze het wel vragen. 

6. Boekentips 

Bij de Nationale voorleesdagen hoort de prentenboeken 

top 10. Het prentenboek van het jaar is ‘Maar eerst gaan 
we een monster vangen’.  
 

 

 

Op www.frapantefragmenten.nl staan nog heel veel boekentips. Ook kun je hier kleine stukje beluisteren om 

te kijken of het echt iets voor je is. Het boek kan je dan halen bij de bibliotheek of de lokale boekwinkel (die 

beide trouwens ook kunnen helpen met het uitzoeken van boeken). 

Veel voorleesplezier!  

http://www.frapantefragmenten.nl

