
De Wijzer februari 2020 
 
Berichten vanuit de directie 
Nieuwe duikelstangen 
In de avonduren is er door enkele papa’s van onze leerlingen hard gewerkt om de 
duikelstangen te plaatsen. De kinderen zijn er heel blij mee. Er wordt veel gebruik van 
gemaakt. 
Bedankt papa’s! 
 
Vakantierooster 2020-2021 
Onderstaand het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Enkele studiemomenten 
worden nog in overleg met de Medezeggenschapsraad gepland. Zodra deze bekend zijn, 
laten wij jullie dit weten. 
 

Herfstvakantie ma 19 tm 23 okt 2020 

Kerstvakantie ma 21 dec 2020 t/m 1 jan 2021 

Voorjaarsvakantie ma 15 t/m 19 febr. 2021 

2e Paasdag ma 5-apr-21 

Koningsdag di 27-apr-21 

Meivakantie  ma 3 t/m 14 mei 2021 

Bevrijdingsdag wo in meivakantie 

Hemelvaart do in meivakantie 

2e Pinksterdag ma 24-5-2021 

Zomervakantie ma 26 juli t/m 3 sept 2021 

 
Sportmiddag 19 maart 
Samen met Voetbalclub Rood-Wit’67 organiseren de teams van de St. Andreas en de 
Wereldwijzer een sportmiddag voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Deze vindt 
plaats op de velden van Rood-Wit in Dorplein. We hopen natuurlijk op prachtig weer! Mocht 
dit niet zo zijn, dan verplaatsen we de sportmiddag naar 26 maart. 
 
Gebruik speelplaats buiten de schooluren 
Het voorjaar is in zicht en dat betekent dat we weer meer buiten spelen. Hartstikke gezond! 
Het is echter verboden om op de speelplaats van de school te komen als de poorten 
gesloten zijn. Dit heeft onder andere te maken met de wettelijke aansprakelijkheid als er iets 
gebeurt. Ouders, willen jullie er mede op toezien dat de kinderen zich hieraan houden. 

 
Carnaval 2020 
Om 8.30u gaan de kinderen verkleed naar hun eigen lokaal.  
De optocht begint om 9.30u.  Tijdens de optocht halen de leerlingen van De Wereldwijzer de 
jeugdprins, zijn adjudant en de Raad van Elf op.  U bent van harte welkom om de optocht te 
komen aanschouwen. 
 
Na de optocht kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten die op school 
worden aangeboden. 



Een optreden van het trio We Méle en enkele optredens van de KinderBonteNamiddag 
zullen opgevoerd worden. 
 
Om 12.30u begint de carnavalsvakantie! 
Met vriendelijke groepen, 
De carnavalscommissie 

 
Kinderen van gescheiden ouders 

 
Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van 
bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens 
gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat 
kinderen, zeker ook op de langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat 
daarbij komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle 
veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter 
mee om te gaan, een buitenkans dus! 
Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben) 
 
KIES-groep voor kinderen van 6-12 jaar. 
Het KIES-programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 
professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van 
verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het 
werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen 
op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, 
gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de 
kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding 
beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast 
vinden de kinderen veel (h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog 
niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen 
betekenen.  
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats 
kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten. 
KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook voor hen is 
extra aandacht (al dan niet preventief) ten zeerste aan te raden. 
Voorafgaand aan de KIES-groep is er voor ouders en deelnemend(e) kind(eren) een intake en 
de 8ste bijeenkomst is een evaluatiebijeenkomst samen met de kinderen. De bijeenkomsten 
vinden plaats op één van de basisscholen van Cranendonck. 
Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden! 
Opgeven kan nog (tot uiterlijk 11 maart), graag via het aanmeldformulier (ook verkrijgbaar 
op de school van uw kind) of via info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts). 

  

https://www.cranendonck.nl/document.php?m=61&fileid=58837&f=a7a6384201a90e3f3643ee9760f0a60d&attachment=0


Koningsspelen 2020 

 
HELP, HELP, HELP de Cranendonckse Koningsspelen 2020 met een bijdrage! 
De Cranendonckse Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle (±600) 
basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 & 8 in de gemeente Cranendonck. In 2020 vinden 
de Koningsspelen op vrijdag 17 april plaats. Deze dag bestaat uit sportieve activiteiten, met 
plezier bewegen en natuurlijk een gezond Koningsontbijt. 
Om alle activiteiten zonder en ook met luchtkussens, ontbijtjes, begeleiding, geluid en zoveel 
zaken meer te kunnen blijven organiseren zoeken wij ieder jaar sponsoren. 
Dit jaar hebben we een extra grote uitdaging aangezien onze vaste hoofdsponsor, de 
Kiwani's hebben besloten om andere evenementen te ondersteunen.  
Vandaar dat wij een beroep doen op de Cranendonckse gemeenschap om zo toch eenzelfde 
programma te kunnen aanbieden aan de kinderen! 
Wilt u ons helpen om wederom een prachtig evenement 
neer te zetten? Dan is dit de weg om het te doen! 
Ga naar https://www.doneeractie.nl/help-de-cranendonckse-kon…/-41138 
Wij willen u alvast bedanken voor uw support! 
Namens Team ZuiderpoortEvents 
Met vriendelijke groet, 
Namens Klikkelstein Kinderopvang 
Nick Geurts 

 
Beestjes in je haar 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon 
haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor 
je het weet zit heel je haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van 
jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen al 
je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of 
zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. 
Hoe ziet hoofdluis eruit? 
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis 
een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten 
(zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten 
op het haar, dicht bij de haarwortel. 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg 
je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk voor 
pluk, het haar te laten controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis 
zijn eitjes. 
Hoe krijg je hoofdluis weg? 
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter 
elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je 
het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je 



allemaal wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn 
natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan 
moet je elke dag goed kammen. 
Hoofdluis heb je niet alleen 
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet 
dat je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun kinderen. 
Ook je broertjes en zusjes en je vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je 
ouders kunnen op school of bij de GGD-informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je 
hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over 
hoofdluis en behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis. 
 
Op deze website vind je: 
• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling 
• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 
• Weetjes over luizen 
• Richtlijn Hoofdluis 
• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 
 

 
Bibliotheek Budel 

 
Nieuw adres en tijdelijk gesloten 
Onze leden van Bibliotheek Budel kan het niet ontgaan zijn, de verhuizing van de bibliotheek 
naar Multifunctioneel Centrum De Borgh is een feit! 
Vanaf maandag 3 februari is iedereen weer van harte welkom in het nieuwe pand in de 
Borgh aan de Doctor Ant. Mathijsenstraat 15. 
 
Je kunt in het nieuwe pand zoals gebruikelijk terecht voor het inleveren en uitlenen van 
boeken en andere materialen. Ook komt er een divers en inspirerend programma vol 
lezingen, workshops en bijeenkomsten. Houd hiervoor onze 
website en www.deborghbudel.nl in de gaten. 
 
Gewijzigde openingstijden 
Voorlopig blijven de huidige openingstijden grotendeels gehanteerd. Er vindt echter een 
verschuiving plaats op de vrijdagavond. Vanaf 3 februari is de bibliotheek niet meer geopend 
op vrijdagavond, maar sluiten de deuren om 17.00 uur. Hier tegenover is er een nieuwe 
ochtendopenstelling op de donderdag, de bibliotheek is dan geopend vanaf 10.00 uur. 
 
De openingstijden vanaf 3 februari zijn als volgt: 
Maandag       13.00-20.00 

http://www.rivm.nl/hoofdluis


Dinsdag         13.00-17.00 
Woensdag     10.00-17.00 
Donderdag    10.00-17.00 
Vrijdag           13.00-17.00 
Zaterdag        10.00-13.00 
 
Op korte termijn worden de openingstijden uitgebreid, hierover volgt tijdig weer een 
bericht. 
 
Om dit te kunnen realiseren is de bibliotheek nog op zoek naar gastvrouwen/gastheren op 
vrijwillige basis. Geïnteresseerden kunnen een email sturen 
naar budel@bibliotheekdekempen.nl 

 
Kienavond 
 

 
 
Beste kinderen en ouders 
Het kienen staat weer voor de deur. En wel op vrijdag 27 maart 2020. 
We hebben weer mooie prijsjes weten te verzamelen. 
Neem ouders, grootouders, familie en vrienden mee en samen maken we er een gezellige 
avond van. 
De opbrengst komt geheel ten goede van de kinderen op basisschool De Wereldwijzer. 
De deuren gaan om 18.00 uur open. 
We starten om 19.00 uur en eindigen om ongeveer 22.00 uur. 
In de pauze hebben we onze speciale gratis kinderronde, waarbij ieder kind gegarandeerd 
prijs heeft.  
 
Ouderraad De Wereldwijzer 

 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Geachte ouders, 
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten 
over school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 
ouders vertegenwoordigd. Per januari 2020 ontstaat een vacature voor een ouderlid van de 
GMR. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van 
een MR te zijn.  Het heeft onze voorkeur dat het nieuwe ouderlid kennis heeft van financiën 
in het onderwijs of het sociale domein. 



• Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals het vormgeven van een 
nieuw College van Bestuur en de gewenste organisatievorm om SKOzoK toekomst proof 
te maken? 

• Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? 
• Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 

 
Jeugdprins Luuk en Jeugdadjudant Riley 

 
Onze school heeft er een Jeugdprins en Jeugdadjudant bij! 
Geniet van jullie carnavalsseizoen! 
Jeugdprins Luuk en Jeugdadjudant Riley 
“Dit jaar zijn we met zijn twee, dus klap maar lekker met ons mee”! 
 


