
 

Beste ouder/verzorger, 
De Wijzer 20 februari 2019 

Berichten vanuit de directie 
Onze Koers 

Om goed en eigentijds onderwijs te kunnen blijven verzorgen, kijken wij kritisch naar de wereld om ons heen en 

spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Hoe dit eruit ziet op hoofdlijnen, beschrijft SKOzoK in het 

Koersplan, een strategisch plan voor vier schooljaren. SKOzoK staat voor: Samen Koersen op zichtbare onderwijs 

Kwaliteit. De Wereldwijzer en St. Andreas maken deel uit van deze stichting. 

Hier gaan wij voor! 

SKOzoK heeft in haar Koersplan voor de periode 2019-2022 de volgende focuspunten geformuleerd: 

 Excellent in leren leren 

Naast goede cognitieve leeropbrengsten en planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, wil SKOzoK 

de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij leerlingen stimuleren, alsmede het vergroten van hun 

zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren. 

 Gemeenschappelijk organiseren 

Voor de beste onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende 

attitude van onze collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren 

geeft ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. 

Daarnaast willen we ook het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind 

en hun verbondenheid met de school de komende jaren nog verder versterken. 

Het Koersplan geeft dus de focus op hoofdlijnen. Op basis hiervan worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen 

uitgewerkt in een jaarplan: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. 

Bij het bepalen van doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling op 

schoolniveau. Het Koersplan en het Kompas vormen de basis waarmee wij onze schoolplannen vormgeven. Tijdens 

de studiedag hebben wij met elkaar hier een eerste aanzet voor gemaakt. We bespreken dit ook in de 

Medezeggenschapsraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is dan welkom om mee te denken! 

 

Bijeenkomst “Veilig Online” 

Vorige week is Quintijn Maas, jongerenopbouwwerker van de gemeente Cranendonck, in de groepen 5 tot en 8 met 

de kinderen in gesprek gegaan over het gebruik van social media. Hij heeft gesproken over het nut van sociale 

media en tegelijkertijd heeft hij ook nadelige effecten onder de aandacht gebracht. Het belang van “veilig online” 

erkennen we allemaal. Hoe we dat kunnen bewerkstelligen, vraagt nog veel aandacht. De komende weken praten 

de kinderen in de klas verder over dit onderwerp. Op woensdagavond 13 maart  is er een voorlichtingsavond voor de 

ouders van de St. Andreas en de Wereldwijzer. Deze avond staat vooral in het teken van kennis opdoen en 

bewustwording. De voorlichting is gericht op kinderen van 8-12 jaar, maar alle ouders zijn welkom. Noteer deze 

datum alvast in uw agenda. Het wordt zeker een zeer interessante avond! 
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Op woensdagavond 13 maart  is er een voorlichtingsavond voor de ouders van de St. Andreas en de 

Wereldwijzer en andere belangstellenden.  Deze avond staat vooral in het teken van kennis opdoen en 

bewustwording. De voorlichting is gericht op kinderen van 8-12 jaar, maar alle ouders zijn welkom. Noteer deze 

datum alvast in uw agenda. Het wordt zeker een zeer interessante avond! 

PS Kruimelhoek en BS Wereldwijzer 

 

PS Kruimelhoek en BS Wereldwijzer werken veel samen. 

Eenmaal per maand mogen de oudere peuters een uurtje meespelen in groep 1. 

In deze periode werken we samen aan het thema “Wat heb jij aan vandaag?”. Een leuk thema richting carnaval. 

Enkele kleuters zijn al een kijkje komen nemen bij de peuters en andersom. Er hebben zelfs een paar kleuters de 

peuters meegeholpen om de kledingwinkel in de Kruimelhoek te verhuizen naar een andere plek. 

Onze peuters vinden dit heel gezellig. Ook zijn ze heel blij met alle hulp die hen geboden wordt door de kleuters. 

Even voorstellen 
Ik ben Lara Rutten en jullie zullen mij voortaan vinden in groep 3/4 op maandag en 

dinsdag tot aan de zomervakantie. 

Ik ben 21 jaar oud en woon zelf ook in Budel -Schoot. Ik ben 3de jaars student van 

Hogeschool De Kempel. 

Ik heb hier zelf ook op school gezeten , daarom vind ik het extra leuk om hier mijn 

stage te mogen lopen. 

Mijn hobby’s zijn sporten, Netflixen en uiteten. Ook ben ik actief bij CV De Gekke 

Yuppen en kun je mij bewonderen tijdens de optochten in Cranendonck.  

Groetjes en tot snel!  Lara Rutten  

Een nieuw logo! 
Een nieuw logo! 

Onder grote belangstelling is het nieuwe logo van de Wereldwijzer op 30 januari 

onthuld. 

Leerlingen op de Wereldwijzer hebben meegedacht over het ontwikkelen van een 

nieuw logo. Mireille van Seggelen heeft vervolgens het nieuwe logo ontworpen. 

Dankzij de medewerking van Patrick Slenders is dit logo te zien op de vlaggen die 

wapperen vóór de school. 

Wereldwijzer, wereld wijzer, wijzer. Een wijzer kan een pijl zijn die je in een bepaalde 

richting wijst. Maar het doel van een basisschool is natuurlijk ook om aan het eind 

van groep acht een kind wijzer de wereld in te sturen. 

Daarom rond de wereldbol 8 pijlen, wijzers. Het aantal symboliseert de 8 groepen, 

ieder een eigen  kleur. Soms een wijzer de andere kant op, omdat soms een andere 

richting nodig is om het einddoel te bereiken. 

 

 



In het begin zijn de wijzers klein, zacht van kleur en dicht bij de wereld. De laatste groot, sterk en in stevig groen. 

Verder van de wereld af. Klaar om wijzer de school te verlaten en  een nieuw pad te volgen. 

De stappen of tussenruimtes worden steeds iets groter en de wijzers groeien, wat natuurlijk de leerontwikkeling van 

elk individueel kind symboliseert. 

Met als begin en eindpunt een  lampje, als teken van wijsheid, leren, ontdekken en  uitvinden. Kortom alles wat nodig 

is om wijzer in de  wereld te staan! 

Wij zijn trots op ons nieuwe logo. En iedereen die hieraan heeft meegewerkt, langs deze weg nogmaals hartelijk 

bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

  

T.M.F.G. (Trees) Kessels-Simons 

Clusterdirecteur 

 

Gelukkig gezonde kinderen 
Gelukkig gezonde kinderen 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

Gezond en veilig (op-)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor 

uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool 

ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid 

helpen. 

Lees verder de bijgevoegde folder! 

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
Hé allemaal, 

Heb je dit schooljaar al meegedaan aan Sjors Sportief & Sjors Creatief of kon je nog niet goed kiezen? Tot aan de 

zomervakantie zijn er nog een heleboel activiteiten die je kunt proberen! 

Op deze flyer staan ze bijna allemaal, kijk ook op www.sjorssportief.nl voor nog veel meer activiteiten.  
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dewereldwijzer.eu  

Vragen? 0495 494343 of 

infodewereldwijzer@skozok.nl  


