
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

  
 

WolderWeetje 

Maandag 7 februari 
 

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  
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De Schooldichter  

 

Beste ouder, verzorger, 

 

Het waren enerverende dagen voor mij als schooldichter op  

Wolderweide. De groepen hebben hard gewerkt om er wat 

moois van te maken. We hebben gelachen, maar er is ook serieus 

gekeken. Soms werd er op een onderlip gebeten of zelfs een traan 

geplengd: dichten kan je persoonlijk raken als een onderwerp  

beladen genoeg is. Niet iedere leerling zocht drama. Dat hoeft 

ook niet. Met jonge dichters is het net als vogeltjes: ze zingen zo-

als ze gebekt zijn en sommige vogels houden zelfs liever hun    

snavel. 

We zitten nu in de weken na de les en de juffen – die zeer      

motiverend en ondersteunend zijn geweest, dank daarvoor! –        

begeleiden de kinders naar hun eindproduct. Dit resulteert in een 

unieke dichtbundel waar uw kind aan heeft bijgedragen.           

Deze kunt u aanschaffen. Dit kunt u aangeven op de bestellijst die 

school u doet toekomen. De bundel wordt professioneel gedrukt. 

Het resultaat is een uniek boek met daarin met daarin een stukje 

belevingswereld van uw kind. 

Dat verdient een mooi plekje in de boekenkast of op de          

koffietafel. Wellicht ook leuk om cadeau te doen aan bijvoorbeeld 

oma en opa. De aanschaf kunt u zien als een duim omhoog voor 

dit project.  

 

Het was me een genoegen! 

Met vriendelijke groet, 

Bas Nijhof 

dichter namens deschooldichter.nl 

 

 

Uw oudste kind op school ontvangt volgende week een          

bestelformulier met informatie voor het bestellen van één of 

meerdere gedichtenbundel(s) voor 17,50 € per stuk.  

mailto:info@lunchkidz.nl


 

Carnaval 2022 
 
 

Het is weer bijna zover…. Carnaval.  
Wij starten op maandag 21 februari met de Zotte week. En dat betekent dat de kinderen iedere dag uitgedost 

in iets anders naar school mogen komen.  

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

Maandag 21 februari: Raar met je haar dag.  

Gekleurd haar, een pruik of veel vlechtjes. Bedenk het maar. Alles mag op deze dag.   

Dinsdag 22 februari: Kies je kleur dag 

Kom jij helemaal in het rood, groen of bijvoorbeeld geel op school? 

 

Woensdag 23 februari: studiedag 

 

Donderdag 24 februari: Andersom dag 

Draag je kleding verkeerd om deze dag.  

 

Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag:  

De dag dat je compleet verkleed op school komen mag.  

 

Vandaag zijn Otis uit groep 5 en Linne uit groep 7 uitgeroepen tot prins en prinses Carnaval. Zij zullen op   

vrijdag 25 februari een jongen en meisje uit de onder- en bovenbouw kiezen die het leukst verkleed is.  

 

 

 

 

 
 

 

 


