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Avondvierdaagse 2023 / Studiedag 9 juni 2023 

De studiedagen van het schooljaar 2022-2023 zijn bekend en de kin-

deren zijn dan de hele dag vrij. Alleen de datum van de vrijdag na de 

Avondvierdaagse stond nog onder voorbehoud. 

Inmiddels is bekend wanneer de avondvierdaagse in 2023 is en  

kunnen wij ook de studiedag definitief inplannen. 

De Avondvierdaagse zal plaatsvinden van maandag 5 juni t/m  

donderdag 8 juni 2023. Alle kinderen zijn dan op vrijdag 9 juni vrij. 

Team Wolderweide heeft dan een studiedag. 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor het  

huidige of komende schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij dit of  

volgend schooljaar 4 jaar wordt en naar de Wolderweide gaat, zo 

spoedig mogelijk inschrijven op school?  

 

Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden?  

U kunt bij mij een inschrijfformulier ophalen. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

mailto:info@lunchkidz.nl


Traktatiebeleid Wolderweide 

Zoals in de schoolgids vermeld staat mogen kinderen met hun verjaardag trakteren binnen de school om er een 

extra feest van te maken. Naast suikerhoudende versnaperingen zijn er allerlei alternatieven zodat fruit, kaas, 

chips en popcorn.  

Er zijn kinderen die bepaalde voedingsmiddelen niet mogen gebruiken i.v.m. een dieet of allergie. Hiervoor kunt u 

eventueel contact opnemen met de leerkracht. We respecteren ieders keuze om bepaalde producten niet te 

eten. Mocht uw kind bepaalde traktaties niet mogen eten, dan kunt u zelf voor alternatieven zorgen die u bij de 

leerkracht af kunt geven (standaard een doosje met iets lekkers wat dan uitgedeeld kan worden). 

Leden Ouderpanel gezocht! 

Het ouderpanel van KBS Wolderweide komt 2 maal per jaar bij elkaar.  

Het ouderpanel biedt de school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier een reëel 

beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie 

betreffende aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het onderwerp van het gesprek 

kan variëren. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord willen 

hebben. 

De samenstelling van het ouderpanel verschilt per kalenderjaar. Het ouderpanel komt minimaal 2x per jaar bij 

elkaar op uitnodiging van de directeur. Wij zoeken voor het kalenderjaar 2022-2023 nieuwe leden voor het  

ouderpanel. Wij hopen dat uit elke groep minimaal 1 ouder vertegenwoordigd is. Wie het eerst komt, het eerst 

maalt. Alle ouderpanelleden zitten voor 1 kalenderjaar in het ouderpanel. Na 1 jaar wordt er gewisseld. 

 

Graag voor vrijdag 11 november opgeven via de mail: m.hoekman@wolderweide.nl  

Het eerste moment waar het ouderpanel bij elkaar komt is op donderdagavond 1 december om 19.30 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 

mailto:m.hoekman@wolderweide.nl


Finale Nationale Voorleeswedstrijd 

Donderdagmiddag was het zover… de finale van de nationale 
voorleeswedstrijd, voor de groepen 5 t/m 8.  

Op de foto hiernaast ziet u alle deelnemers. 

 

 

 

De Wolderweide Dance-Crew trad voor de eerste keer op. 

Julian heeft gewonnen bij de groepen 5 en 6, Eva heeft gewonnen bij de groepen 7 en 8. Zij mag door naar de 

finale van Harderwijk. De finalisten werden bekend gemaakt door Féline, de winnares van vorig jaar. 



Beste ouders, 

 
De lessen in Hemel en Aarde, onze methode voor levensbeschouwing, gaan de komende weken over het  
onderwerp Klank. Je hebt het vast wel eens geprobeerd. Als je het geluid van een spannende of romantische film 
uitzet, blijft er niet zoveel van over. De geluiden, de stemmen en de muziek bepalen heel veel van de beleving van 
het verhaal. Je staat er niet altijd bij stil, maar klanken zijn heel belangrijk voor onze ervaring. In deze lessen  

ontdekken we samen met de kinderen wat klanken allemaal bij ons losmaken. 

Sommige lessen gaan over je stem. Als je goed naar iemands stem luistert, hoor je veel van de emoties en  
bedoelingen van iemand. Het gaat niet alleen om de betekenis van woorden, maar ook over de klank van je stem. 
Ook als iemand in een vreemde taal praat, kun je horen of iemand boos of verdrietig of vrolijk is, aarzelt of juist 

uitbundig is. 

Natuurlijk zijn er ook lessen over muziek. Er is een bekend Bijbelverhaal over David, die in zijn jonge jaren  
muziek maakt voor koning Saul, die zich depressief voelt en door de liederen van David getroost wordt.  
We vertellen ook een prachtig verhaal uit de Ierse mythologie, waarin ene Lugh de mensen in de stad Tara  

betovert met zijn muziek. 

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan gebruiken waarin klanken een belangrijke rol spelen. We  
besteden bijvoorbeeld aandacht aan de windgong, die in de boeddhistische leer het kwade verdrijft en het goede 
oproept. En we ervaren iets van de klankschalen, die een helende werking hebben door de trilling van de  
klanken. 
In de loop van december bereiden we ons voor op Kerstmis. In de verhalen dit jaar is er bijzondere aandacht 
voor klanken. Zo vertellen we over de priester Zacharias, die voor de geboorte van zijn zoon Johannes zijn stem 
verliest en een tijdlang niet kan spreken. En we besteden extra aandacht aan het engelenkoor dat in de  

kerstnacht te horen is. 

Het worden de komende weken klinkende lessen! 

. 

 

 






