
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag  
 

 

WolderWeetje 

Maandag 7 maart 

 

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

Studiedag                   16-03-22 

Wolderwonderweek          21-3 t/m 25-03        

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       

Tweede Pinksterdag                   06-06-22 

Vrije dag na A4d                   17-06-22 

Studiedag                   24-06-22 

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  

 

 

 

.

Studiedagen  

Afgelopen woensdag  (23 februari) hebben wij een studiedag ge-

had met het team van Wolderweide. Wij hebben met het team 

gekeken naar de opbrengsten / scores van de school en hebben 

deze geanalyseerd. Met de collega’s van de onderbouw hebben wij 
het gehad over beginnende geletterdheid en voorschotbenadering. 

Ook is met het team de uitkomst van de enquête m.b.t. het 

schoolrooster besproken en zijn wij tot een eindconclusie geko-

men. Binnenkort zullen wij u hierover informeren.   

De volgende studiedagen zijn op: 

Woensdag 16 maart (alle kinderen zijn vrij) 

Vrijdag 17 juni (dag na de Avondvierdaagse, alle kinderen vrij) 

Vrijdag 24 juni (alle kinderen vrij)  

 

 

           
 

Winnaars beste kostuum carnaval 2022 

De Prins en Prinses carnaval 2022 hebben uit de groepen 1t/m 4 

en de groepen 5 t/m 8 twee winnaars gekozen met het beste       

kostuum 2022!  
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De Wolder-Wonder-Week 
 

De Wolder-Wonder-Week staat in het thema van ‘Verwonderen’.    Wij vieren dit jaar de vierde verjaardag 
van Wolderweide. De Wolderwonderweek vindt plaats van 21 t/m 25 maart.  

Als school willen wij onze leerlingen een week lang de kans geven om zich te verwonderen over verschillende 

onderwerpen. We denken graag groots in dit geval, maar de verwondering van kinderen kan ook in hele kleine 

dingen zitten. Een bezoek aan de bakker, kijkje nemen onder de motorkap van een auto, een les haken/breien/

punniken of misschien het begeleiden van een bak/kook workshop. We zijn op zoek naar mooie ervaringen, 

niet naar waterdichte lesplannen.  

Dit idee is ontstaan vanuit het Wolderweide-team. De drijfveer achter dit idee is dat wij onze leerlingen nog 

meer willen laten ontdekken en leren dan het aanbod bij ons op school. Daarom willen wij in één week alle 

krachten, die wij maar kunnen verzamelen, samenbrengen om onze leerlingen meer te laten ontdekken over 

hunzelf en de wereld om hen heen. Wij denken dat jullie hier ook een actieve rol in kunnen spelen. Dit zal 

plaatsvinden op vrijdag 25 maart, in de ochtend.  

De vraag aan jullie is om uw ideeën met ons te delen. Daarvoor is een online-enquête ontwikkeld. De link naar 

het bestand:  https://forms.gle/ZSoeX7uEa5bSPoes5 

In de enquête kunt u uzelf aanbieden als een van de ‘experts’ die een groep leerlingen gaat verwonderen op 
vrijdagochtend 25 maart. U kunt hierbij denken aan het geven van een workshop op school. Wellicht wilt u iets 

vertellen over uw werk. Het meenemen van een groepje kinderen naar uw werk of bedrijf of dat van een 

vriend(in)/familielid behoort ook tot de mogelijkheden. Niets is te gek. 

 

U kunt zich t/m 9 maart 2022 aanmelden via de enquête. 

 

Wij kijken uit naar uw creatieve, originele en verwonderende ideeën. Denk groots, maar ook simpel en niets is 

te gek. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Wolderweide 

https://forms.gle/ZSoeX7uEa5bSPoes5

