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KvK65217055  

Damtoernooi groep 7 &  samenvatting 

 

Scholen die meededen: Bogen, Alfons Ariens, Fontanus, Startblok, 

Wolderweide 

#1 Wolderweide   

#2 Fontanus 

#3 Alfons Ariens 

Mijn mening: 

Het was niet heel lastig maar de tegenstanders deden wel hun best en 

daar heb ik respect voor. 

4 februari moeten wij de finale van Gelderland spelen. 

 

Schrijver: Mason Elbers 

mailto:info@lunchkidz.nl


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!  



 

Vanuit de MR  
 

Na iedere vergadering van de MR willen we u als ouder op de hoogte stellen wat er is besproken tijdens onze 

vergadering. De leden van de OMR vertegenwoordigen u als ouder. Dit zijn Jeroen Leenstra (voorzitter), Liane 

Metselaar en Rachid Bassit. De PMR (personeel) vertegenwoordigt het team van Wolderweide. Dit zijn Menno 

Bruijn, Samantha Verhoef en Roos Duiker. Maandag 28 november was er een MR vergadering.  

De volgende punten zijn besproken en zijn ook uitgebreider terug te lezen in de notulen op de website.  

 
Financiën  

Inzet NPO  

Start instroomgroep  

Personeel  

Ontruimingsoefening  

Terugkoppeling studiedag 7 november j.l.  

  

Er is deze keer uitgebreid gesproken over de nieuwe vorm die het team van Wolderweide heeft gegeven aan de 

10-minutengesprekken: de aanwezigheid van de leerlingen vanaf groep 5. Wij hebben hier binnen de MR over  

gesproken en zijn benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u een positief gevoel overgehouden aan deze gesprekken 

waar uw zoon/dochter bij was of heeft u een minder goede ervaring? De leerkrachten staan open voor uw  

feedback en horen dit graag.   
  
 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen   Menno  

Liane    Samantha  

Rachid   Roos  



 

Wie zingt er mee in het 

Kinderkoor 

Er zijn nog minimaal 3 aanmeldingen nodig om het koor door te laten gaan! 

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 

-  

mailto:eam.kempers@gmail.com
mailto:amehuijsmans@gmail.com

