
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag  
 

 

WolderWeetje 

Maandag 21 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  
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             Inloopspreekuur GGD en CJG 

Woensdag 30 maart komen Marjo van de Vegte 

(jeugdverpleegkundige GGD ) en Willeke Janse  

(jeugdhulpverlener CJG) voor een inloopspreekuur van 09.30 uur 

tot 10.30 uur op onze school. Dit inloopspreekuur is bedoeld 

voor alle opvoed- en opgroeivragen rondom de zorg voor uw 

kind(eren), maar ook medische vragen of thema’s zoals voeding/
eten en gezondheid kunnen worden besproken.  Het gaat om het 

beantwoorden van kleine en grote vragen, iedereen is welkom. 

Marjo en Willeke zijn verbonden aan de Wolderweide, maar zijn 

onafhankelijk en vertrouwelijk. Loop gerust naar binnen! Mocht u 

het prettig vinden dat ook een intern begeleider aansluit, meld u 

dan aan bij Elianne Daamen; e.daamen@wolderweide.nl 
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Nieuwe baan juf Ilse en juf Lara 

Juf Ilse (leerkracht groep 5) en juf Lara (Intern Begeleider) gaan onze school helaas verlaten. Ze zullen allebei tot 

de meivakantie werkzaam zijn op Wolderweide. Juf Ilse heeft per 1 mei een nieuwe baan als kleuterleerkracht 

aangenomen in haar woonplaats Zeewolde en Juf Lara zal ook per 1 mei als coördinator Remedial Teacher op 

Groevenbeek Putten starten. 

Uiteraard vinden wij het erg jammer dat juf Ilse en juf Lara ons gaan verlaten, maar wij wensen hun veel succes 

en plezier met hun nieuwe baan. Wij zullen op een gepaste manier afscheid van juf Ilse en juf Lara nemen. Juf 

Lara haar laatste werkdag zal zijn op donderdag 21 april. De laatste werkdag van juf Ilse zal zijn op vrijdag 22 

april. 

Aangezien juf Ilse en juf Lara dit schooljaar niet af maken, zijn wij druk op zoek gegaan naar vervangers. Zoals 

het er nu uitziet zal juf Linda Rutteman de laatste periode van het schooljaar bijspringen in groep 5. Hierdoor 

vervallen (gedeeltelijk) haar RT werkzaamheden. Voor een vervangende Intern Begeleider loopt nog een 

(interne) procedure. Wanneer wij definitief weten op welke manier de vervanging is geregeld, brengen wij u 

meteen op de hoogte.  

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


