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Fruitdagen: 
 

Di-wo-wo 

 

 

WolderWeetje 

Maandag 19 september 
 

 

 

 

 

Schoolfruit 

Wij nemen ook dit jaar weer deel aan het EU schoolfruit programma. 

EU schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente 

te eten. Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente 

en fruit te laten proeven.  

Zo maken kinderen kennis met verschillende smaken en structuren. 

Daarnaast: zien eten doet eten.  

De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op 

school. In Parro kunt u lezen welk fruit de kinderen op welke dag 

ontvangen. Mocht dit iets zijn wat uw kind niet lust, wilt u dan ander 

fruit meegeven naar school. Ook wanneer u denkt dat het niet  

voldoende is mag u uiteraard altijd extra fruit meegeven. We willen 

deze dagen op school ook echt graag als fruitdagen hanteren.   

Team Wolderweide 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

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  

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. 

 

Kleuterfeest 

Zoals eerder vermeld in Parro is op dinsdag 27 september het kleuterfeest. 

Wij gaan op school met elkaar een voorstelling maken in het thema ‘samen spelen’. 
 

Om 11.30 uur zullen wij deze voorstelling spelen in de grote gymzaal. De ouders van de kleuters zijn van harte 

uitgenodigd om te komen kijken. Wanneer u zelf niet kunt, kunt u vragen of opa en oma bv. willen komen  

kijken. De voorstelling vindt plaats in de grote gymzaal. U kunt via de grote gymzaal naar binnen en plaats nemen 

op de aangewezen plekken. Vanaf 11.20 uur zijn de deuren open. De kinderen komen via de binnendeur vanuit 

de school naar de zaal. U ziet twee keer de voorstelling, aangezien er twee groepen de voorstelling samen op-

voeren. 

Na de voorstelling kunt u in de zaal afscheid nemen van uw kind en gaan alle kinderen met de juf of meester naar 

hun eigen groep. 

 

Alle kinderen blijven deze dag op school eten. Voor ieder kind is er een broodje knakworst.  

Mocht uw kind een allergie of dieet hebben, wilt u dan zelf voor een lunchpakket zorgen?  

Het tussendoortje om 10 uur wordt ook verzorgd, de tas mag thuis blijven deze dag. 

 

‘s Middags zullen de kinderen op school spelen en is er een springkussen. 
Deze dag is van 8.30-15.15 uur. 

 

We hopen op een mooie, gezellige en feestelijke dag! 

 

De kleuterleerkrachten 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
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?  
 
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?  
 
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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

 



 


