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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.   
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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 (kinderen 
vrij) 

                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


 

 

 

 

 

 

 

 

HOERA! Van 5 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek! Dat is HET moment om naar de boekhandel te 

gaan en te ontdekken in welke heerlijke verhalen je allemaal kunt verdwalen. 

Riemer en Walinga 

Bij Riemer & Walinga in Ermelo organiseren ze elk jaar allemaal leuke dingen 

rondom de Kinderboekenweek. Zo is er dit jaar een voorstelling van Theater 

Brillekip, kun je kijken bij een een rariteitenkabinet (zoek dát woord maar eens 

op!) en is er een leuke speurtocht te doen in (en dit jaar ook buíten) de winkel. 

En wat óók leuk is: als je tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt 

bij Riemer & Walinga, spaar je extra mee voor gratis boeken voor de  

schoolbieb! Deze spaaractie geldt het hele jaar, maar tijdens de Kinderboeken-

week spaar je driedubbel. Genoeg redenen dus om daar lekker te gaan dwalen 

tussen de verhalen in oktober! Alvast veel plezier gewenst! 

Wil je meer informatie?   

Ga dan even naar hun website:  www.deboekverkoopers.nl en klik bovenaan op: 

KINDERBOEKENWEEK! 

Bruna 

De Bruna heeft ook een spaaractie: Koop je tijdens de Kinderboekenweek een 

boek, bewaar dan de bon en lever deze in bij je juf of meester. Het maakt niet 

uit bij welke Bruna je geweest bent. Van een percentage van het hele bedrag 

kunnen wij weer nieuwe boeken kopen. 

De bibliotheek 

Ook bij de bibliotheek is van alles te doen en te beleven. Kijk op hun website 

voor het actuele aanbod. Eén actie van de bibliotheek is ‘het gouden ticket’.  
Hiermee win je een VIP-plek bij een schrijversbezoek aan de bibliotheek.  

Dit jaar komen Bibi Dumon Tak en Jozua Douglas een bezoek brengen.  

Wil je kans maken, dan moet je in de maand september een boek reserveren.  

In de gereserveerde boeken worden tickets verstopt. 

Maar ook bij ons op school waren gouden tickets verstopt! Chloë en Zoë (allebei uit groep 6) vonden de tickets 

in twee van onze nieuwe boeken en mogen bij een van de schrijversbezoeken zijn, gefeliciteerd meiden! 

 

 

 

http://www.deboekverkoopers.nl/

