
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  
 
 

WolderWeetje 

Maandag 14 maart 
 

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  

 

 

 

.

Schoolkorfbal 

Dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei is het 56e schoolkorf-

baltoernooi van ckv Unitas/ Perspectief. Dit jaar doet            

Wolderweide natuurlijk ook weer mee.  

De groepen 3 en 4 spelen hun wedstrijdjes op woensdagmiddag 

18 mei.   

De groepen 5 t/m 8 spelen op dinsdagavond 17 mei en woensdag-

avond 18 mei. 

Maandag 14 maart krijgen de kinderen een brief mee met  

daaraan een strookje waarmee ze zich kunnen opgeven voor dit 

spektakel. Dit kan tot vrijdag 18 maart. 

De kinderen van groep 3/4 beginnen op woensdagmiddag om  

ongeveer 13.00 uur.   

De kinderen van groep 5 t/m 8 beginnen op de avonden om    

ongeveer 18.00 uur. 

Dus snel eten om weer op tijd op het Unitas veld aan het       

Slingerbos te zijn om mee te spelen of om aan te moedigen! 

Kom op de fiets!                       

Wij hopen op veel supporters! 

              

 

 

mailto:info@lunchkidz.nl


Spaardoosjes vastenactie/ Oekraïne. 

 

De vastenactie is van start gegaan. 

Kinderen zijn druk met klusjes en de eerste inzameling is al geweest. 

Wij sparen voor gezinnen in Guatemala, voor een waterpomp en een eigen stukje land. 

De kinderen maken kennis met Maria en haar familie. 

Leerlingen op school zijn zeer begaan met de mensen die moeten vluchten en het slachtoffer zijn van de 

oorlog in Oekraïne. 

Vastenactie Nederland heeft besloten dat de helft van de opbrengst van de spaardoosjes gaat naar de  

Oekraïne. 

Als school staan wij achter dit besluit en we hopen dat we beide doelen goed kunnen ondersteunen. 

 

Nog even de inleverdata op een rij:  - 24 maart: tweede inlever moment 

                    - 7 april: laatste inlever moment 

 

 

 



 

 

 

 

 


