WolderWeetje
Maandag 21 november
B ELANGRIJKE

DATA

10 minuten gesprekken
Groep 3 t/m 8

22-11-22

10 minuten gesprekken
Groep 3 t/m 8

23-11-22

10 minuten gesprekken
Groep 3 t/m 8

24-11-22

Studiemiddag groep 1-2

29-11-22

Open entree

02-12-22

Sinterklaas

05-12-22

Kerstroute

21-12-22

Kerstvakantie
Om 12.00 uur vrij

23-12-22

Wie zingt er mee in het

Kinderkoor
op Kerstavond 24 december
om 19.00 uur in de Catharinakerk aan de van Maerlantlaan 1

Kinderen van groep 3 tot en met groep 8
zijn van harte welkom!
Er zijn 2 repetities in de kerk:
1 - woensdag 14 december van 16.00 – 16.45 u
2 - zaterdag 24 december van 10.30 – 11.15 u

Van Beekweg 7
3851 LP Ermelo

We hopen dat er heel veel kinderen komen zingen!

info@lunchkidz.nl
www.lunchkidz.nl
06 19252270

Je kunt je opgeven bij

06 33375003

- Ellen Kempers op eam.kempers@gmail.com
of

KvK65217055
-

Fruitdagen:
Wo-do-vr

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Ankie Huijsmans op amehuijsmans@gmail.com
-

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!



plak de plus- en minpool van knoopcellen en 9 volt batterijen af met tape of plakband!

