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Fruitdagen: 
 

Di-wo-wo 

 

 

WolderWeetje 

Maandag 10 oktober 

Veiligheid woonwijk (Bloemendreef) 

Doordat er twee scholen aan het eind van een woonwijk zitten is er 

’s ochtends en ’s middags veel verkeer richting de scholen. Dat is  
prima natuurlijk omdat veel ouders meteen doorrijden naar hun 

werk. Met name in de ochtend wordt er steeds harder gereden  

binnen de woonwijk. We willen u dan ook vriendelijk vragen rekening 

te houden met uw snelheid zodat het voor iedereen veilig blijft. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VVN-fietsenkeuring 2022      

  

Valt uw dochter of zoon goed op in het verkeer? Is de fiets veilig? 
Werken de remmen, zijn alle reflectoren zichtbaar, werkt de  
verlichting? 
 
In week 42 en week 44 worden de fietsen in Harderwijk en Hierden 
gekeurd door vrijwilligers van VVN. Deze keuring is gratis en gebeurt 
op het schoolplein. De leerlingen van groep 4 t/m 8 moeten op de 
keuringsdag met de fiets op school komen. Wij gaan er van uit dat u, 
de ouders, vooraf de fietsen hebben gecontroleerd en de batterijen 
hebben vervangen. Na afloop krijgt uw kind de  felbegeerde OK-
sticker. Tenminste, als de fiets veilig en in orde is.  
 

Voorkom teleurstellingen en loop nu nog de eisen in de checklijst na.   

 

Checklijst  
De eisen die aan de fiets gesteld worden https://vvn.nl/fietscheck 

 

 

Open entree                 07-10-22 

Fietsenkeuring                 17-10-22 

Start Herfstvakantie                 24-10-22                

Open entree                 01-11-22 

Open entree                 04-11-22 

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


 

 

 Inloopspreekuur CJG 

 
Woensdag 12 oktober komt Willeke Janse (jeugdhulpverlener CJG) voor een inloopspreekuur van 08.45 uur tot 
09.45 uur op onze school. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor alle opvoed- en opgroeivragen rondom de zorg 
voor uw kind(eren), maar ook medische vragen of thema’s zoals voeding/eten en gezondheid kunnen worden 
besproken.  Het gaat om het beantwoorden van kleine en grote vragen, iedereen is welkom.  
Willeke is verbonden aan de Wolderweide, maar is onafhankelijk en vertrouwelijk. Wees welkom!  
Mocht u gebruik willen maken van het spreekuur, meld u dan aan voor maandag 10 oktober bij  
Petra Huisman; p.huisman@wolderweide.nl 
Willeke Janse heeft zich in een eerder Wolderweetje voorgesteld maar ook hieronder zullen wij dit nogmaals 
met u delen.  
 

 

 

Open podium  
Binnenkort gaan wij weer starten met het Open Podium. Hierbij mag elke klas één keer per jaar laten zien  
waarmee ze bezig zijn. Alle klassen komen aan de beurt. We vinden het leuk als de ouders van de  
betreffende klas hierbij aanwezig zijn. In onderstaand rooster vindt u de planning.  
Van elk kind mogen er twee personen komen kijken. Jongere broertjes en zusjes zijn natuurlijk welkom  
wanneer dit rustig kan. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u altijd even in de hal wachten.  

We kijken er naar uit om alle klassen weer op het podium te zien staan.  

Planning:  

Groepen 8.45:  

14 oktober: groep 8a   

18 november: groep 3a  

27 januari: groep 5b   

24 februari: groep 1/2a   

24 maart: groep 6b   

14 april: groep 1/2b     

26 mei: groep 4b  

23 juni: instroomgroep  

Groepen 11.15:   

14 oktober: groep 1/2d    

18 november: groep 6a  

27 januari: groep 3b   

24 februari: groep 7  

24 maart: groep 4a   

14 april: groep 7/8  

26 mei: groep 1/2c   

23 juni: groep 5a  
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