
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag  
 

 

WolderWeetje 

Maandag 28 maart 
 

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 

Eerste Heilige commu-
nie 

                  12-06-22 

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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Nieuwe IB-er: juf Petra 

 

 

 

Zoals bekend zal juf Lara als coördinator Remedial Teacher op 
Groevenbeek Putten starten per 1 mei. Hierdoor is er een      

vacature ontstaan voor intern begeleider binnen onze school.  

Op dit moment hebben wij 2 intern begeleiders: juf Lara en juf 

Elianne. 

Vorige week vrijdag is bekend geworden dat de sollicitatiecom-
missie unaniem heeft besloten om juf Petra (leerkracht groep 
1/2B) aan te nemen als intern begeleider. Juf Petra is in het      
verleden ook werkzaam geweest als intern begeleider.          
Doordat juf Elianne binnenkort met zwangerschapsverlof gaat en 
juf Lara vertrekt, zal juf Petra de komende periode ambulant zijn 
voor een goede overdracht.                                                        

Officieel zal juf Petra per 1 mei starten als intern begeleider. 

Door deze verschuiving zal juf Petra vanaf heden een groot     
gedeelte uit de Bijengroep (groep 1/2B) gaan en haar tijd besteden 
aan IB-werkzaamheden. Inmiddels hebben wij ook een vervanger 
voor juf Petra gevonden. Juf Caroline zal op de maandag t/m   
donderdag voor de Bijengroep staan. Juf Petra staat dan nog 1 

ochtend voor deze groep.  

 

Wij zijn ontzettend blij dat het geregeld kon worden en de juiste 
mensen op de juiste plek komen. Mede door de inzet en         
flexibiliteit van onze eigen leerkrachten kunnen wij het onderwijs 

blijven geven, welke u van ons mag verwachten. 

 

mailto:info@lunchkidz.nl


Woensdag 30 maart de Grote Rekendag 
 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het 
is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan 
alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.  
 
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: 
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een 
heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. 
 
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht 
op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 
 
Namens het team,  
juf Simone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                   
Beste ouders,   
 

Op zondag 10 april is het Palmpasen. Op donderdag 7 april gaan alle kinderen uit groep 1 t/m 4 een        
palmpaasstok versieren. Groep 5 t/m 8 helpen de kinderen om deze te versieren. Aan het eind van die dag 
gaan alle palmpaasstokken mee naar huis om weg te geven aan iemand anders. Wilt u ervoor zorgen dat 
de palmpasenstok maandag 4 of dinsdag 5 april in de klas staat. Vergeet hierbij niet een stukje groen mee te 
geven. De oudervereniging zorgt voor de andere versieringen. 
      

 



 



 

 



 

 

ZATERDAG 2 april 2022 

van 10.00 uur tot 16.00 uur 
H. Catharinakerk  

 
VAN MAERLANTLAAN 1 

                       HARDERWIJK        

               

 


