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Damtoernooi groep 5 & 6 

 

Het damtoernooi was op woensdag 23 november 2022 in De Bogen. 

We moesten tegen de groepen 5 en 6. We heetten de welpen.  

Je moest je opgeven. Ons team had 5 spelers: Brent, Adam, Sophie, 

Romijn en Gwen. We hadden ook een wissel. Er waren 9 tafels en op 

elke tafel 4 damborden, dus 36 damborden.  

 

We hebben acht potjes gespeeld. Er waren 18 teams. We hadden heel 

veel geoefend. Het was leuk omdat we veel lol/plezier hadden.  

We hebben gewonnen! 1e van de 18 teams!  

 

We mogen naar de halve finale van Gelderland. We vonden het heel 

spannend. Tot we er eenmaal in zaten, toen niet meer.  

We gaan nu veel oefenen voor de halve finale.  

Hopelijk mogen we dan door naar de finale van Nederland.   

 

Groetjes van Sophie, Romijn, Gwen, Brent en Adam  
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Kerstroute 21 december 2022 

 

Woensdagavond 21 december zullen we ons kerstfeest vieren door het lopen van een kerstroute.  

Met een groep van ca. 25 personen tegelijk, lopen de kinderen met hun ouders in gezinsverband een prachtige 

route door de wijk. Tijdens de route zien we steeds een stukje van het Bijbelse kerstverhaal, uitgebeeld door 

enkele leerlingen van onze school.  

Nu zijn we op zoek naar beschikbare plekken om dat te doen. Wie heeft er een voortuin/garage/oprit/carport/... 

beschikbaar op die datum? Geeft u zich dan op via l.treur@wolderweide.nl  

We hopen dat we een mooie route kunnen voorbereiden!  



Ontruimingsoefening 

Op vrijdag 25 november hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. Het alarm is afgegaan en alle groepen stonden  

binnen 4 minuten op het dichtsbijzijnde grasveld. De BHV-ers binnen onze school hebben alle ruimtes in de school  

gecontroleerd om ervoor te zorgen dat iedereen uit het gebouw was.  

Een ontruimingsoefening houden wij 2 keer per jaar om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat zijn of haar taak is. Ook 

weten de kinderen van Wolderweide wat ze moeten doen en op welke manier zij de school op een veilige manier moeten 

verlaten.  Een aantal van onze leerkrachten hebben ook de BHV (Bedrijfshulpverlening) cursus weer met succes afgerond en 

het certificaat ontvangen. Op deze wijze zorgen wij voor de veiligheid van uw zoon of dochter. 

Inloopspreekuur CJG 

Woensdag 7 december 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 5 december bij Petra Huisman; 

p.huisman@wolderweide.nl 

 

Willeke Janse heeft zich in een eerder Wolderweetje voorgesteld.  
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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  

 

We hopen dat er heel veel kinderen komen zingen! 

 

Je kunt je opgeven bij 

- Ellen Kempers op eam.kempers@gmail.com 

of 

- Ankie Huijsmans op amehuijsmans@gmail.com 

-  
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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 


