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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


Sinterklaas 
 

Sinterklaas is weer bijna in het land en dat betekent dat op de 

Wolderweide het Sintfeest ook weer losbarst. Hieronder de  

belangrijkste info en data: 

 

Maandag 14 november: 

Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8.  

De groepen 5 en 6 krijgen hun lootje vrijdag 11 november mee naar huis om samen met ouders in te vullen. 

Zij nemen dit maandag 14 november weer mee naar school. De groepen 7 en 8 vullen hun lootje op 

school in. Wellicht goed om hier thuis alvast over na te denken. In de bijlage vindt u een blad met alle  

info rondom de surprises. 

 

Woensdag 23 november:  

Alle kinderen mogen hun schoen zetten. Wie geen (gym)schoen op school heeft, mag die dag een schoen 

meenemen.  

 

Woensdag 23 november 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen om 18.15 uur op school komen, in pyjama met knuffel/kussen, 

om samen een klein halfuurtje Sinterklaasliedjes met de gitaar mee te zingen. Van ieder kind mag er één 

papa/mama blijven om lekker mee te zingen.  

Helaas is er geen plek voor grote of kleine broertjes en zusjes. 

 

Donderdag 24 november:  

Zal er iets in onze schoenen zitten..? 

 

Maandag 28 november:  

Pietengym voor alle groepen tijdens de reguliere gymlessen door meester Maarten.  

Je mag je deze dag als Piet of Sint verkleden. 

 

Donderdag 1 december:  

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen de surprises mee naar school. 

 

Vrijdag 2 december 

Tentoonstelling van de surprises voor de kinderen op school. 

 

Maandag 5 december  

We vieren het sinterklaasfeest op school. We houden ons deze dag aan de normale lestijden. Uw kind kan 

deze dag bij Lunchkidz overblijven, zoals gewoonlijk.  

De kinderen krijgen als 10-uurtje limonade, pepernoten.  

Tijdens de aankomst van Sint vragen wij de ouders om buiten het schoolplein om het hek te gaan staan,  

zodat de kinderen alles goed kunnen zien. 

 

 

We wensen iedereen heel veel plezier 



Tien meest gestelde vragen over het lootjes trekken: 

 

Wat moet ik doen?                                                                            

Een cadeautje kopen 

Een surprise maken 

Een gedicht maken 

 

Wat is een surprise? 

Surprise betekent verrassing. We knutselen iets in elkaar waar het cadeautje in kan. Het is leuk als je iets 

maakt dat te maken heeft met Sinterklaas of met degene voor wie het is.  

We maken geen grabbeldozen of ‘vieze’ surprises.  
 

Wat is een gedicht en hoe lang moet het zijn? 

Een gedicht is een versje. Een verhaaltje waarvan de zinnen op elkaar rijmen.  

Een stuk of acht regels lukt vast wel! 

 

Welke bedrag besteed je aan het cadeautje?  

De cadeautjes die jij koopt hebben een waarde van ongeveer € 3,50. 

 

Mag het ook meer kosten? 

Nee!! 

 

Mag het ook snoep zijn?  

Nee, het moet een cadeautje zijn! Wel mag je er nog iets kleins van snoep bij kopen, als je nog een klein 

beetje geld over hebt.  

 

Wat moet ik doen als het niet lukt? 

Tijdig hulp vragen aan je ouders, opa, oma, buurvrouw, enz.  

 

Wanneer moet ik alles op school inleveren en hoe?  

Op donderdag 1 december mogen de surprises naar school worden gebracht. Zorg ervoor dat de surprise 

niet te groot is, zodat je het zelf mee naar school kan nemen. Dit is om drukte op en om het plein te 

voorkomen.  

 

Mag je verklappen wie je hebt? 

Nee. Wel na het uitpakken van de cadeautjes. 

 

Wanneer vieren we het Sinterklaasfeest op school?  

Op maandag 5 december! 





 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger,  
 
Onze school doet mee aan de Batterijen Battle van Stibat. Deze landelijke wedstrijd vindt plaats van 7 tot en  
met 25 november. Wij hopen dat we kunnen rekenen op je hulp!  
 
Wat is de Batterijen Battle?  
De Batterijen Battle is een wedstrijd tussen basisscholen in Nederland. In drie weken tijd verzamelen kinderen  
zo veel mogelijk lege batterijen. Dat helpt het milieu, aangezien de metalen in lege batterijen gerecycled en daarna 
hergebruikt worden. Bijvoorbeeld om een nieuwe step van te maken. De Batterijen Battle wordt georganiseerd 
door Stibat, de organisatie die alle inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert.  
 
Wat zijn de prijzen?  
De hoofdprijs is een spetterende show van illusionist Victor Mids. Dit keer niet op tv, maar op onze eigen school! 
Als tweede prijs kunnen we een Mad Science Techniekdag winnen. Dan wordt de school voor één dag  
omgetoverd tot laboratorium. Tot slot sparen we sowieso € 0,25 per ingeleverde kilo lege batterijen. Meedoen 
loont dus echt.  
 
Wat moeten de kinderen doen?  
Het is de bedoeling dat kinderen in en om hun eigen huis speuren naar lege batterijen. Elk gezin bezit gemiddeld 
28 lege batterijen. Ze slingeren los in huis of zitten in oude apparaten als fietslampjes en rookmelders. Laat je  
kind goed zoeken in elk vertrek.  
 
Welke batterijen wel en niet?  
Voor de Batterijen Battle mogen kinderen alleen deze huishoudelijke batterijen inleveren: AA, AAA, 9 Volt, C, D 
en knoopcellen. Andere batterijen, apparaten met ingebouwde batterijen en oplaadbare accu’s − bijvoorbeeld uit 
laptops − mogen dus niet.  
 
Wat zijn de spelregels?  
- Verzamel in en om het eigen huis zo veel mogelijk lege batterijen.  
- Haal geen lege batterijen op die al zijn ingeleverd bij winkels of bedrijven.  
- Plak de plus- en minpool van knoopcellen en 9 Volt batterijen af met tape of plakband.  
- Doe kapotte, verroeste of lekkende batterijen in een plastic zakje of vershoudfolie.  
- Lever de lege batterijen in op school, in de speciale inzamelton van Stibat.  
 
Hoe kun je helpen?  
Stimuleer je kind om mee te doen aan de Batterijen Battle. Help verantwoord zoeken, lees samen de folder die 
wij op school hebben uitgedeeld en benadruk het nut van de actie. Hoe meer lege batterijen we met z’n allen  
verzamelen, hoe beter dat is voor het milieu en natuurlijk: hoe groter de kans dat Victor Mids naar onze school 
komt!  
 
Bedankt voor je hulp en veel succes met inzamelen!  




