
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
 

Vanaf 5  
sept. 
 

WolderWeetje 

Maandag 29 augustus 

 

Informatie avond groep 
1/2 

                29-08-22 

Informatie avond groep 
3/4/5 

                31-08-22 

Informatie avond groep 
6/7/8 

                01-09-22 

Open entree                 02-09-22 

Startgesprekken        5 t/m 16-09-22 

Open entree                  06-09-22 

Wieltjesdag 1 t/m 4                  07-09-22 

Wieltjesdag 5 t/m 8                  21-09-22 

Sportkaravaan 3/4                 22-09-22 

Schoolreis/kleuterfeest                 27-09-22 

SKO middag 
Kinderen om 12.00 vrij 

                30-09-22 

Studiedag (kinderen 
vrij) 

                06-10-22  

Open entree                  07-10-22 

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  

 

 

 
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 de biebouders de bieb netjes.                   

Vind je het leuk om mee te helpen geef dat dan door aan  

juf Hillyanne h.hurink@wolderweide.nl of  

juf Annemarie a.kijkindevegt@wolderweide.nl 

 

 

 
 

Informatieavonden 

Aankomende week staan de informatieavonden gepland: 

Maandag 29 augustus voor de groepen 1 en 2  

Woensdag 31 augustus voor de groepen 3, 4 en 5.  

Donderdag 1 september voor de groepen 6, 7 en 8.  

Op deze avond zal de leerkracht(en) van uw zoon en/of dochter u  

informeren over wat er het komende schooljaar in de planning staat  

en welke materialen en methoden wij gebruiken.  

Alle avonden starten om 19.30 uur.  

 
 
 
 
 

Afmelden en/of ziekmelden van uw kind 
 

Wanneer uw kind ziek is en/of later op school aanwezig is, hebben  
wij de voorkeur dat u uw kind afmeldt via de telefoon.  
S.v.p. bellen tussen 07.30 en 08.30 uur via het nummer: 0341-701110 

mailto:info@lunchkidz.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startgesprekken 
 

Tussen 5 en 16 september houden wij met u en uw kind startgesprekken. 
Op de Wolderweide staan we voor een open communicatie. Daarom willen we elkaar (ouders, kinderen en 
leerkrachten) aan het begin van het jaar ontmoeten om elkaar goed te begrijpen. Dit doen we door samen in 
gesprek te gaan om in te kunnen spelen op de eigenheid van uw kind om zo uw kind het beste tot zijn recht te 
laten komen. 
We willen u vragen om het gesprek met uw kind voor te bereiden. Maandag 29 augustus krijgt uw zoon of 
dochter een brief of A4tje mee. Bij deze brief/A4tje  zit een vragenlijst die u samen met uw kind kunt invullen. 
Deze graag uiterlijk vrijdag 2 september inleveren bij de groepsleerkracht. 
 
Deze startgesprekken zullen plaatsvinden in alle groepen. Omdat uw kind aanwezig is bij het gesprek zullen de 
gesprekken (vooral) na schooltijd worden gepland. U kunt zich inschrijven via de Parro-app vanaf maandag 29 
augustus. 
 

 



Advertentie: Administratief medewerker KBS Wolderweide 

Datum: 29 augustus 2022 

De Wolderweide is een katholieke school voor basisonderwijs in Harderwijk. Onze school telt ca. 360 kinderen 

verdeeld over 15 groepen. Wij werken vanuit de eigenheid van ieder. Dit doen we op een respectvolle, positieve 

en creatieve manier. Dit doen we d.m.v. interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs. De Wolderweide is een 

school in beweging, steeds erop gericht haar onderwijs te verbeteren, waarin verwondering centraal staat.  

Overige informatie is te vinden op onze website: www.wolderweide.nl  

Wij zijn op zoek met ingang van 1 december 2022:  

Administratief medewerker onderwijs voor 2 á 3 dagen ( FTE 0,4 / 0,6) 

Je basistaken bestaan uit: het verwerken van facturen en het betaalverkeer, het verwerken van de post, het invoe-
ren van leerling gegevens, het aannemen en afhandelen van de telefoon, jaarbestellingen etc. Daarnaast zal het 
voorkomen dat er onvoorziene klusjes op je pad komen of de dag net even anders loopt dan gepland. Dit hoort 
bij het dynamische werkveld  op een basisschool.  

 

De Wolderweide biedt:  

Een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling voor minimaal 0,4 FTE  tot maximaal 0,6 FTE  
Een uitdagende baan in een professionele schoolomgeving. 
Ruimte voor scholing, groei en innovatie. 
Een salaris conform CAO – PO (per 1 augustus 2022). 
Mogelijkheid om ingewerkt te worden. 
Een fijne werkplek met een gezellig en betrokken team. 

 

De Wolderweide is op zoek naar een enthousiaste Administratief medewerker die:  

Verantwoordelijk is voor de administratie van de bedrijfsprocessen binnen de school 
Wekelijks overleg heeft met de directie 
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
Beschikt over een MBO 4- diploma met richting administratie of vergelijkbaar 
ICT-vaardig is 
Kennis van schooladministratie systemen ParnasSys heeft of bereid is hiervoor een cursus te volgen 
Flexibel, zelfstandig en betrokken is 
Affiniteit heeft met het onderwijs en/of een pedagogische achtergrond heeft 
 
Bij mogelijke interesse graag contact opnemen met directie voor het maken van een afspraak voor een eventueel 
oriënterend gesprek. Motivatiebrieven met C.V. kunt u tot 23 september 2022 sturen naar Maarten Hoekman 

(m.hoekman@wolderweide.nl)    

 

Biezenplein 4 
3845 KA Harderwijk 
Tel: 0341 - 701110 

e-mail: m.hoekman@wolderweide.nl  

http://www.wolderweide.nl
mailto:m.hoekman@wolderweide.nl
mailto:m.hoekman@wolderweide.nl


 



 


