WolderWeetje

Maandag 16 mei

B ELANGRIJKE

DATA

Korfbaltoernooi

17 en 18-05-22

Schoolfotograaf

19 en 20-05-22

Meivakantie

Olivier is geboren!

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 communie

12-06-22

Avondvierdaagse

13 t/m 16-06-22

Vrije dag na A4d

17-06-22

Studiedag

24-06-22

Op vrijdag 6 mei is juf Elianne bevallen van een gezonde zoon:
Olivier Robert Nijenhuis!
Zij maken het beide goed en genieten volop van elkaar.
Van Beekweg 7
3851 LP Ermelo
info@lunchkidz.nl
www.lunchkidz.nl
06 19252270
06

33375003

KvK65217055

Fruitdagen:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Wij wensen juf Elianne, haar man Danny en grote broer Tristan veel
geluk toe!
Team Wolderweide

Onze school heeft een prachtige bibliotheek voor de kinderen. Deze bibliotheek
is 3x per week open en wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep
ouders. Zij kunnen daarbij versterking gebruiken.
We zoeken:
- ouders, opa’s of oma’s die (op een later te bepalen ochtend) van half 9 tot half 10 de bieb willen draaien.
Daarbij neem je boeken in en scan je nieuwe boeken die weer meegaan. Verder houden onze biebouders
de bieb netjes.
Vind je het leuk om mee te helpen geeft dat dan door aan juf Hillyanne h.hurink@wolderweide.nl of juf
Annemarie a.kijkindevegt@wolderweide.nl

Inloopspreekuur CJG
Dinsdag 31 mei komt Willeke Janse (jeugdhulpverlener CJG) voor een inloopspreekuur van 08.45 uur tot
09.45 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. Willeke is verbonden aan de Wolderweide, maar is onafhankelijk en vertrouwelijk.
Wees welkom! Mocht u gebruik willen maken van het spreekuur, meld u dan aan voor 24 mei bij
Petra Huisman; p.huisman@wolderweide.nl

Schoolfotograaf
Beste ouders / verzorgers,
Volgende week komt de schoolfotograaf weer een bezoek brengen aan onze school. Dit keer zijn de groepen
verdeeld over 2 dagen. Hieronder kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.
Op donderdagmiddag mogen de broertjes en zusjes binnen onze school met elkaar op de foto. Als ouders
hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn. De leerkrachten en de OV zullen er samen voor zorgen dat alle broertjes
en zusjes op de foto komen.

Donderdag 19 mei
Groepsfoto en portretfoto’s
08.30 uur Groep 3A
09.00 uur Groep 1/2A
09.30 uur Groep 1/2B
10.00 uur Groep 4B
10.30 uur Groep 5A
11.00 uur Groep 6A
11.30 uur Groep 6/7
12.00- 13.15 pauze
13.15 uur Groep 7
13.45-15.15 uur broertjes en zusjes binnen school

Vrijdag 20 mei
Groepsfoto en portretfoto’s
08.30 uur groep 3B
09.00 uur groep 1/2C
09.30 uur groep 1/2D
10.00 uur groep 4A
10.30 uur Groep 5B
11.00 uur Groep 8A
11.30 uur Groep 8B

Ouderbrief

Beste ouders,
Kinderen denken tegenwoordig dat appels in een fabriek gemaakt worden en in kartonnetjes van zes stuks
verpakt worden. Zeggen ze. Het is misschien een beetje overdreven. Veel kinderen weten wel hoe graan
groeit of fruit geplukt wordt, maar het staat wel ver van hen af. Daarom gaan onze lessen levensbeschouwing
uit Hemel en Aarde de komende weken over Oogst. We verkennen met kinderen de verwondering en de
dankbaarheid waarmee de rijkdom van de aarde gevierd wordt.
In supermarkten ligt alles voorhanden wat je maar kunt bedenken: brood, fruit, groenten, sappen, chocolade,
kant-en-klare maaltijden. In en buiten het seizoen, als je wilt ingevlogen uit Egypte of Kenia. Voor ons is het
normaal, maar toen onze ouders opgroeiden was dat allemaal nog niet zo overvloedig beschikbaar. In deze
lessen over Oogst gaan we terug naar de kern. We verkennen met kinderen hoe ons eten eigenlijk groeit en
geoogst wordt.
In veel levensbeschouwelijke tradities worden oogstfeesten gevierd, uit dankbaarheid dat oogsten zijn gelukt
en de aarde zoveel geeft om van te leven. In de lessen komen verscheidene voorbeelden hiervan aan bod. Zo
is er bijvoorbeeld een les over Vaisakhi, een oogstfeest dat de Sikhs in India vieren en dat de Sikhs die in Nederland leven meegenomen hebben naar hier. Een ander oogstfeest uit Sallend is Stöppelhaene en in een van
de lessen maken kinderen hiermee kennis. Zo is er ook aandacht voor het Sint Michaelsfeest.
Zaaien, groeien, oogsten en rusten – dat is het langzame proces waar oogst deel van uitmaakt. Het is verbonden met het ritme van de seizoenen, maar niet helemaal, want sommige vruchten laten zich al in het voorjaar
oogsten en bijvoorbeeld noten pas laat in het najaar. In de winter is er rust. Met kinderen verkennen we deze
processen en vertellen we er verhalen over, van sprookjes tot Griekse mythen.
Zo zullen we in onze lessen levensbeschouwing de komende tijd regelmatig bezig zijn met lessen over Oogst.
En we hopen natuurlijk dat het smakelijke lessen zullen zijn!

