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SJORS SPORTIEF  
 
Beste ouders, 
 
Aan het begin van het schooljaar hebben alle klassenoudsten een 
boekje meegekregen van Sjors Sportief met sport- en cultuurac-
tiviteiten in Cranendonck. Inmiddels zijn er 362 aanmeldingen, 
dat is hartstikke mooi. Maar er zijn nog steeds activiteiten waar-
voor leerlingen zich nog kunnen aanmelden, zoals lasergamen en 
streetdance! Dus kijk nog eens op www.sjorssportief.nl en wel-
licht zijn er nog activiteiten bijgekomen waar interesse voor is! 
Heel veel plezier met alle activiteiten! 
 
Namens Sjors Sportief, 
 
Carrie van Hoef 
Combinatiefunctionaris Vrijwilligerscentrale Cranendonck 
Cordaad Welzijn 

GEEF MIJ MAAR EEN BOEK!. 
 
Op 20 februari start er een voor Nederland uniek pro-
ject: Geef Mij Maar Een Boek!. 
 
Boekhandelaren willen dat alle kinderen van Nederland 
opgroeien tussen de boeken; de mooiste boeken. Zij gaan 
ieder jaar een jeugdboekenklassieker aanbieden voor 
maar € 1. 
 
Het eerste boek is het beroemde boek Oorlogswinter van 
Jan Terlouw. Een prachtig boek om je een voorstelling te 
maken van hoe het was om in de hongerwinter jongere te 
zijn. Een boek over moed en verraad, over twijfel en 
doorzettingsvermogen. 

 
VERZOEK OVERBLIJFMOEDERS 
 
Steeds meer kinderen nemen regelmatig geen brood 
maar opwarmmaaltijden mee. 
Dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
Gezien de beperkte tijd en het soms grote aantal kin-
deren is dit niet wenselijk/mogelijk. 
Wij willen u dan ook vriendelijk vragen uw kind(eren) 
voortaan gewoon brood en geen opwarmmaaltijden meer 
mee te geven.  
 
Vast bedankt!  
 

http://www.dewereldwijzer.eu/
http://www.sjorssportief.nl
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AFSPRAKEN VOOR FEBRUARI EN MAART 

18, 25 febr. en 3 maart  Theaterlessen 

01 maart  Vergadering MR 

07 maart  Vergadering OR 

08 maart  Studiedag (geen les) 

11 maart  Kienavond 

24 maart  Paasontbijt 

30 maart  2e Rapport 

1 tegen allen 
 
De kinderen van groep 7 zijn afgelopen maandag uitgedaagd door een medewerkster van de bibliotheek.  
Ze heeft de kinderen uitgedaagd om 80 opdrachten te vervullen binnen een vastgestelde periode 
(sluitingsdatum 25 maart). De 80 opdrachten hebben allemaal te maken met lezen, boeken en schrijvers.  
Het is de bedoeling dat de verliezer van het uitdagingspel een tegenprestatie levert. De tegenprestatie van 
zowel de bibliotheek als van de klas is in een echt contract vastgelegd. Als groep 7 de uitdaging met een goed 
einde heeft volbracht mogen zij een DVD uitkiezen, maar als de bibliotheek wint zullen ze een appeltaart 
moeten bakken voor de medewerkers van de bibliotheek. Jordy Verhees was de vertegenwoordiger van de 
groep en heeft een handtekening op het contract geplaatst. Dit contract hangt op een prominente plek in de 
bibliotheek. 
 
ZET HEM OP GROEP 7!!!!! 

 
OMGAAN MET RUZIE 
 
De afgelopen weken is er in alle groepen aandacht besteedt aan het thema “omgaan met 
ruzie”. Er is o.a. gesproken over hoe je rekening kunt houden met de gevoelens van an-
deren en hoe je jezelf kunt beheersen als je vindt dat je oneerlijk behandeld wordt. 
Kinderen hebben hierover gepraat met elkaar en opdrachten gemaakt. In een groep 
hebben ze bijvoorbeeld een brief geschreven n.a.v. een verhaal.  
Ook zijn er werkbladen gemaakt, waarop conflictsituaties afgebeeld stonden en waarbij 
de kinderen samen moesten overleggen om te komen tot goede oplossing van het con-
flict. Ook zijn er rollenspellen uitgespeeld. 
In de verschillende groepen is er dus op allerlei manieren aandacht besteed aan dit the-
ma. De komende week zullen we het thema afronden en in de volgende nieuwsbrief stel-
len wij u op de hoogte van het volgende thema. 
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‘HET DIENSTBARE KIND WIL ER ECHT TOE DOEN.’ 
  
Over een kwartier gaat groep 6 naar de gymzaal. De juf heeft aan drie kinderen ge-
vraagd een toneelstukje voor te bereiden en nu op te voeren. Ze hebben er echt zin 
in. Het toneelstukje draagt de naam:  
  

‘Reusachtige diamant gevonden.’ 
  

Twee jongens en een meisje spelen drie mijnwerkers. Ik zie ze steenkool delven in een 
mijn diep onder de grond. Steenkool noemen ze ook wel zwarte diamant of zwart goud. 
De mijnwerkers hebben zwarte vegen in hun gezichtjes. Ze werken heel hard. Onder 
de grond kun je niet zien of het dag of nacht is. Ze ploeteren urenlang achter elkaar 
door.  
Plotseling zien ze iets glinsteren. Een mijnwerker roept opgewonden: ‘Het glimt. Het 
lijkt op een ijsblokje ter grootte van een tennisbal. Zou het een echte diamant zijn?’ Zoiets hebben ze nog 
nooit gezien. Ze beginnen al snel heel hard te juichen en ze zijn door het dolle heen.  
Opeens worden ze overvallen door een ijzingwekkende stilte. Ze staan stokstijf stil. Dan horen ze een ver-
schrikkelijk gekraak. Het lijkt of de aarde vergaat. Rotsblokken vallen uit het plafond en versperren de gang. 
De tunnel stort helemaal in, waardoor ze niet meer terug naar de lift kunnen. Nu hebben ze geen tijd meer om 
goed naar de vermeende diamant te kijken. Het grote ijsblokje stopt de kleinste mijnwerker in zijn helm, die 
hem toch te groot is.  
Hoe komen ze hier nu uit? De weg terug naar de lift is onbereikbaar. Ze lopen de lange gangen aan de achter-
zijde in. Opeens bevinden ze zich in een doolhof met raadsels. Een andere gang vinden, die via een omweg naar 
de lift gaat, lijkt de oplossing. Kilometers kruipen ze door de donkere gangen. Ze zien geen hand voor ogen. 
Uren zoeken ze zenuwachtig en angstig. Telkens lopen ze aan het einde van het gangenstelsel tegen een dode 
muur. Over het grote ijsblokje wordt met geen woord meer gerept. Het enige waar ze aan denken is de uit-
gang. Hoe komen ze hier ooit uit? Opeens zien ze een lichtstraaltje in de verte op een kruispunt van gangen. 
Als ze dichterbij het lichtstraaltje komen, wordt het schijnsel steeds groter. 
Ze zijn bij een schacht gekomen, waar een oude lift zit, die niet meer gebruikt wordt. Ze roepen uit volle 
kracht naar boven: ‘HELP’. Vreselijke dorst beginnen ze te krijgen. Er sijpelt een waterstraaltje van boven, 
dat op de grond valt. Ze plaatsen een mijnwerkershelm onder het straaltje, zodat ze water kunnen verzame-
len. Het is redelijk schoon water. Als ze ervan proeven blijkt het water drinkbaar. D 
e lift functioneert gelukkig nog. Er passen maar twee mijnwerkers in de lift. Eén mijnwerker moet beneden in 
zijn eentje achterblijven. De grootste van het stel blijft dapper achter. Hij laat de anderen voorgaan en komt 
zelf op de tweede plaats. Langzaam gaat de krakende lift omhoog. Even later komt de lift naar beneden en 
kan ook de derde mijnwerker naar boven.  
Zo zie je maar weer, de dienstbare mijnwerker (het dienstbare kind) wil er echt toe doen. 
De volgende dag staat er met grote letters in de krant: ‘Grootste diamant in ruim een eeuw gevonden.’  
Begrijpend lezen kan op deze manier toch leuk worden. 
 
Meester Theo  Met dank aan Stijn en Dylan!! 

Waar is het te doen ?? 
Bij de blokhut van Jong Nederland 
Berg 21 6021 BW Budel 
 

Afstanden : 
500 meter jongens/meisjes t/m 6 jaar 
500 meter jongens en meisjes van 7 jaar t/m 9 jaar 
1200 meter jongens/meisjes 10 t/m 15 jaar 
 

Start : 
10.15 uur: 500 meter en 1200 meter 
 

Inschrijven : 
Jeugd t/m 15 jaar gratis 
Van 9.00 – 10.00 uur in de blokhut 
Voorinschrijven:  via E-mail   leocor@kpnmail.nl 
 

Iedereen die meeloopt 
- Een actiefoto wordt genomen – 
- Ontvangt een herinnering - 
-  voor iedereen is er na de finish limonade met cake/vla 
 

Ere prijzen : 
Voor de eerste drie jongens /meisjes van de 500 t/m 6 jaar 
Voor de eerste drie jongens/meisjes van de 500 meter 7 t/m 9 jaar 
Voor de eerste drie jongens/meisjes van de 1200 meter 
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POËZIE WEEK 
 
Vanaf 28 januari tot  3 februari is de poëzieweek geweest speciaal daarvoor kwam er een poëzieschrijfster 
naar de Wereldwijzer. Op school kwam ze uitleg geven over poëzie bijvoorbeeld: Wat is poëzie? En hoe krijg 
je er inspiratie voor? 
Ze zette allerlei spullen op tafel bijvoorbeeld: een teddybeer, een masker, en een Mexicaanse hoed. 
Als je al wat inspiratie had mocht je samen of alleen een poëziegedicht schrijven. Wanneer iedereen klaar 
was mocht je je gedicht voorlezen als je dat wilde, en daar zijn leuke creaties uitgekomen. Toen het bijna tijd 
was gingen we nog even het gedicht een paar keer uitprinten en inlijsten helaas was daarna de week wel afge-
lopen maar er kwamen wel mooie gedichten uit. 
 
Einde!  Gemaakt door: Milan en Ries. v. Kessel  

DIRECTIEWISSELING 
 
Wij kunnen jullie mededelen dat we, samen met een afvaardiging van collega’s en ou-
ders, een opvolgster hebben gevonden in de persoon van mevrouw Marjet van Poppel.  
Zij start per 1 april als eindverantwoordelijke voor zowel bs. De Wereldwijzer als bs. 
St. Andreas.  
Ze zal in maart starten met inwerken, dus wellicht komen jullie haar al voor die da-
tum tegen op school en anders maken jullie zeker op een later moment kennis. 
 
Namens het bestuur van SkoZok 
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EEN KLEINE IMPRESSIE VAN “ONS” CARNAVAL 
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