
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  
 
 

WolderWeetje 

Maandag 11 april 

 

Paasviering                   14-04-22 

Goede Vrijdag vrij                   15-04-22 

Tweede Paasdag vrij                   18-04-22 

Koningsspelen                    22-04-22 

Korfbaltoernooi          17 en 18-05-22  

Schoolfotograaf          19 en 20-05-22 

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 

Avondvierdaagse        13 t/m 16-06-22 

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  

 

Juf Elianne met verlof 

Afgelopen donderdag was (voorlopig) de laatste werkdag voor            

juf Elianne. Zij is met zwangerschapsverlof en zal in oktober weer     

terugkeren als Intern Begeleider binnen onze school.                          

Wij wensen haar veel geluk en een voorspoedige bevalling.  
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Pasen 

Beste ouders,  
 

Op donderdag 14 april vieren   

wij op school het Paasfeest.     

Dit doen wij onder andere met 

een ontbijt, viering, eieren      

verstoppen en voor sommige 

groepen met eitje tik.              

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen voor het eitje tikken een 

hardgekookt ei mee. De leerlingen krijgen op school de instructies  

voor dit spel. Voor het ontbijt krijgt u via de klassenouders door wat 

uw kind meeneemt naar school. Of u heeft dit kunnen aangeven via  

Parro. 

Alle kinderen nemen op deze dag ook een eigen beker, bord en         

bestek mee (graag voorzien van naam en in een plastic tas, zodat         

de vieze spulletjes daar zo weer in kunnen na het ontbijt). 

 

We hopen op een mooie dag en een gezellig feest! 
 

mailto:info@lunchkidz.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

        Schoolkorfbal 

Dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei is het 56e schoolkorfbaltoernooi van ckv Unitas/ Perspectief.    

Dit jaar doet Wolderweide natuurlijk ook weer mee en wel met 22 teams! 

De groepen 3 en 4 spelen hun wedstrijdjes op woensdagmiddag 18 mei. Groep 3 begint om 13.00 en groep 

4 om 14.20.   

De groepen 5 en 7 spelen op dinsdagavond.  De rondes van Groep 5 beginnen om 17.30 en van groep 7 om 

17.40.  

Op woensdagavond spelen de groepen 6 en 8. De rondes van groep 6 beginnen om 17.30 en van groep 8 

om 17.40. 

T.z.t ontvangen de kinderen hun speelschema! 

Dus snel eten om op tijd op het Unitas veld aan het Slingerbos te zijn om te spelen of om aan te moedigen! 

Kom op de fiets!                         

Wij hopen op veel supporters! 

      



Avondvierdaagse 2022                                 
 

 

 

 

 

 

 
Van 13  t/m 16 juni gaan we als school weer deelnemen aan de Avondvierdaagse! 

 

Per gezin krijgen de kinderen één inschrijfformulier. Deze gaat op dinsdag 19 april mee met de oudsten. 

Op woensdagmiddag 11 mei van 12.15 tot 13.00 uur en op donderdagochtend 12 mei van 8.15 tot 9.00 

uur kunnen de kinderen worden ingeschreven bij de OV in de middenruimte.  

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste begeleiders, denk hierbij aan het mee-

lopen met de klas en het ondersteunen van de OV d.m.v. schenkouders. Heeft u zin om ons te helpen dan 

is dit tevens het moment om u daarvoor op te geven. 

 

De kosten per deelnemend kind bedragen 4,50 euro.  

In dit bedrag zijn de verzekering en de medailles inbegrepen. 

Deelnemen kan vanaf groep 3. De groepen 3 t/m 5 lopen de 5 km, de groepen 6 t/m 8 lopen de 10 km.  

 

Begin juni hopen we alle informatie vanuit de avondvierdaagse Harderwijk binnen te hebben. We zullen u 

via de weekinfo en de Parro op de hoogte houden over de spelregels en informatie over aanvang,       

verzamelplaatsen etc. We hopen wederom als grootste en gezelligste school mee te mogen lopen!  

 

Nog even alle data op een rij: 

Inschrijven avondvierdaagse op school     11 en 12 mei 

Bevestiging deelname en verspreiding informatie    3 juni 

Avondvierdaagse                 13 t/m 16 juni 

Let op: Vrijdag 17 juni zijn alle kinderen vrij van school i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.   

 

Namens het team en de oudervereniging  

 
 

 

                                        



Koningsspelen “FitTop10” 

Op vrijdag 22 april is het zover, de Koningsspelen! En wat fijn dat we het dit jaar weer grootser mogen aanpakken. 

We zullen deze dag met alle kinderen (behalve de groepen 5, 6 en 6/7) van de school openen op de                       

parkeerplaats aan de voorkant van de school. U bent van harte welkom om deze opening te bekijken.                      

De kinderen zullen zich melden bij de leerkracht en daarna kunt u zich opstellen achter de kinderen van              

groep 8 of aan de zijkant van het podium. 

Na deze opening zullen alle kinderen naar hun eigen klas gaan en daar samen starten met een koningsontbijt.          

Het ontbijt wordt verzorgd. Mocht uw kind een allergie of speciaal dieet hebben, dan vragen wij u of u zelf             

een vervangend ontbijt mee kunt geven. 

Tijdens de pauze krijgen de kinderen schoolfruit en wat te drinken, dit wordt door de OV verzorgd. 

Voor het verdere programma van die dag zult u nog informatie krijgen via de leerkracht. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur vrij. 

De groepen 5, 6 en 6/7 hebben een sportief programma in de ochtend aan de Parkweg, georganiseerd door            

Ga! Harderwijk. De groepen 7 en 8 zijn in de ochtend op school en hebben in de middag een sportief programma   

aan de Parkweg. De informatie over het verzamelen en fietsen naar de Parkweg volgt nog voor de bovenbouw. 

 

 


