
BELANGRIJKE  DATA  

Fruitdagen: 
 

Di-wo-wo 

 

 

WolderWeetje 

Maandag 12 september 
 

 

 

 

Algemene Leden-
vergadering 

                20-09-22 

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 

Start Herfstvakantie                 24-10-22                

Open entree                 01-11-22 

Studiedag                 07-11-22 

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  

UITNODIGING! 

Voor de  

Algemene Ledenvergadering 

 
Op dinsdag 20 september a.s. om 20.00 uur 

 

Als ouder/verzorger van kind(eren) op de  

K.B.S. Wolderweide bent u  

automatisch lid van onze Oudervereniging.  

Hierbij nodigen wij jullie dan ook van harte uit om  

aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering.  

Deze zal plaatsvinden in de middenruimte van de school. 

 

Agenda: 

Opening 

Vaststellen agenda 

Mededelingen 

Notulen ALV juni 2022 

Financiële verantwoording 2021-2022  

Inbreng directie 

Rondvraag 

Sluiting 

 

Graag tot dan! 

 
 

Hartelijke groet,  

 

Daphne Alberts 

Voorzitter 

 

mailto:info@lunchkidz.nl


Regels/afspraken Corona 

 

De afgelopen weken zijn er meerdere kinderen en medewerkers van Wolderweide positief getest op corona. 

Het advies is om bij klachten te testen. Deze zelftesten kunt u aanvragen via de directie.  

De volgende afspraken gelden: 

Positieve testuitslag MET coronaklachten: 

U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u klachten kreeg.  

Dat is dag 0.  

 (Vb: als uw kind zaterdag klachten krijgt en uiteindelijk een positieve testuitslag heeft, dan mag uw kind op zijn 

vroegst vrijdag naar school. Zaterdag is dan dag 0, zondag dag 1, maandag dag 2, dinsdag dag 3, woensdag  

dag 4, donderdag dag 5.) 

U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten:  

Positieve testuitslag ZONDER coronaklachten: 

Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg u daarna ook geen klachten? 

Dan zijn dit de isolatieregels: 

U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen van de datum van de test. Dat is dag 0. 

Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u opnieuw met tellen vanaf de dag 

dat u klachten kreeg. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. 

U kan na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten: Koorts, 

hoesten, keelpijn, benauwdheid, neusverkouden. 

 

Picatypen 
 
Ook dit jaar is er weer een schoolabonnement afgesloten bij Picatypen voor de groepen 6 t/m 8 waar de kin-
deren thuis mee aan de gang kunnen. Een online typecursus met superveel leuke, interessante en spectaculaire 
weetjes! 
De kinderen maken een wereldreis en ontdekken de leukste weetjes over landen, mensen en dieren, de natuur 
en nog veel meer!   
In twaalf weken leren ze razendsnel en foutloos blind typen met tien vingers. Een onmisbare vaardigheid in dit 
digitale tijdperk. Er wordt ook op school steeds meer gebruik gemaakt van een computer of tablet voor het  
maken van lessen, huiswerk en werkstukken. Met een typediploma vormt typen geen belemmering meer.  
Kinderen met een goede typevaardigheid maken hun (huis)werk sneller en kunnen zich beter concentreren op 
de inhoud. Blind typen levert tijdwinst op en is een goede voorbereiding op het voortgezet Onderwijs.   
Er zijn verschillende varianten waarbij de gestelde doelen voor snelheid en nauwkeurigheid afgestemd zijn op  
leeftijd, ontwikkeling en leesniveau.  
De komende week ontvangen de kinderen inloggegevens van de groepsleerkracht en kunnen ze van start.  
De inloggegevens blijven 1 jaar geldig. 
 

Heel veel succes allemaal! 



 

 
 
 
 
 
 
Schoolreis groepen 3 en 4 
 
Op 27 september gaan alle kinderen van groep 3 & 4 op schoolreis naar speelpark Oud Valkeveen.  
We gaan er met de bus naartoe. De kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht in hun eigen klas. 
Rond 9.00 uur vertrekken we en kunt u ons uitzwaaien. We verwachten rond 15.30 uur weer bij school aan te 
komen. Willen de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan zelf even doorgeven dat het iets later wordt?  
Voor het schoolreisje hebben we ouders nodig die meegaan om een groepje kinderen te begeleiden.  
De leerkrachten zullen via Parro informatie sturen over het inschrijven. U hoeft zich nu nog niet op te 
geven!!  
De kinderen zullen als lunch een bakje patat krijgen (exclusief drinken. LET OP: zelf extra drinken meenemen 
voor bij de lunch). Ze mogen zelf ook een rugzakje meenemen met wat drinken en eventueel wat te eten. Let 
op, de kinderen moeten de hele dag het rugzakje zelf dragen dus geef niet teveel mee. Met warm weer is het 
slim een bidon mee te geven, die ze gedurende de dag kunnen bijvullen. 
Wilt u alstublieft niet te veel snoep mee geven?! Er mag geen geld meegenomen worden!  
Alle kinderen krijgen van te voren het schoolshirt mee om die dag aan te doen.  
Wilt u eventuele allergieën voor de zekerheid nog even doorgeven aan de leerkracht?  
We hopen er met z’n allen een gezellige dag van te maken.  
 

De schoolreiscommissie 

 
 
 
Schoolreis groepen 5 t/m 7   
 
Op 27 september gaan alle kinderen van groep 5 t/m 7 op schoolreis naar het Openluchtmuseum.  
We gaan er met de bus naartoe. De kinderen worden om 08.20!! uur op school verwacht in hun eigen klas. 
Zorg ervoor dat de kinderen op tijd zijn, want we vertrekken vroeg.  
Rond 8.45 uur vertrekken we en kunt u ons uitzwaaien. We verwachten rond 15.45 uur weer bij school aan te 
komen. Willen de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan zelf even doorgeven dat het iets later wordt?  
Voor het schoolreisje hebben we ouders nodig die meegaan om een groepje kinderen te begeleiden.  
De leerkrachten zullen via Parro informatie sturen over het inschrijven. U hoeft zich nu nog niet op te 
geven!!  
De kinderen zullen als lunch een bakje patat krijgen (inclusief drinken). Ze mogen zelf ook een rugzak  
meenemen met wat drinken en eventueel wat te eten. Let op, de kinderen moeten de hele dag hun rugzak zelf 
dragen dus geef niet teveel mee. Met warm weer is het slim een bidon mee te geven, die ze gedurende de dag 
kunnen bijvullen. 
Wilt u alstublieft niet te veel snoep mee geven?! Er mag geen geld meegenomen worden!  
Alle kinderen krijgen van te voren het schoolshirt mee om die dag aan te doen.  
Wilt u eventuele allergieën voor de zekerheid nog even doorgeven aan de leerkracht?  
We hopen er met z’n allen een gezellige dag van te maken.  
 

De schoolreiscommissie 

 

 



 

Finalisten Junior Songfestival treden op bij Wolderweide! 
 

Naomi, leerling uit groep 7a, had meegedaan aan een wedstrijd van ZAPP en hiermee een optreden van alle  
finalisten van het Junior Songfestival gewonnen. De finalisten kwamen op vrijdagochtend 9 september diverse 
optredens verzorgen bij ons op school. Wat had iedereen er zin in. Ook vonden veel kinderen het wel een  
beetje spannend. 
 
Soliste Luna, boyband ‘High 5’, girlband ‘Infinity’ en Mixed up traden op en deden als afsluiting hun  
groepsnummer. Wat hebben we genoten! 

 

 

 

 

 



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


 


