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GEDICHTEN GROEP 6 
 

De gedichten van groep 6 gemaakt in 5 groepen tijdens de week van de poëzie. 
Iedere groep had een gedicht en knipte woorden uit die zij weer gebruikte om een 
nieuw gedicht te maken.  
Nadat er een gast, Monique, in de klas was geweest die poëzie voorgedragen had, 
wisten de kinderen dat poëzie niet altijd hoeft te rijmen. Ook toen hebben ze hele 
leuke gedichten gemaakt die Monique meegenomen heeft. 
 

Vergeten. 
Dingen vergeten. 
En niets meer weten. 
Dingen sparen. 
En alles bewaren. 
Dromen over een witte envelop. 
Wat een flop. 
 

Joris Jan Bas verzamel zefiertje. 
Ik ben Joris Jan Bas en heb een verzameling zefiertje. 
Voor in de dierentuin. 
Het stond in de krant. 
Zeldzaam ding om te eten. 
Leuk om dit ding te sparen. 

 

Elke dag. 
Elke dag wordt een kind geboren. 
Elke dag verdwijnt poes. 
Elke dag heeft iedere jongen een jurkje aan. 
Elke dag gaat iemand dood. 
Ik weet niet waarom. 
 

Sparen, sparen, sparen. 
Op de aarde. 
Alles bewaren. 
Bijna elke dag er wat bij. 
Ieder grappig ding vol herinneringen. 
 

De vogelverschrikker. 
De vogelverschrikker stond in het hooi. 
Hij liet de vogels schrikken, dat was wel mooi. 
De vogels vlogen daarna weg. 
Maar de volgende dag hadden ze weer pech. 
De vogelverschrikker zat te dansen op de muziek. 
En de vogels zaten te dansen op een elastiek. 
Op het ritme van de muziek. 
En de jager danste ook mee. 
En spoelde de vogels daarna door de wc. 

PU BEDANKT!!! 
 

Namens de kinderen van basisschool De Wereldwijzer bedan-
ken wij frietbakker PU van harte voor het verzorgen van het 
Kerstdiner. Kinderen hebben in overvloed van de friet, frikan-
dellen en bitterballen gesmuld. Iedereen ging met een volle 
buik terug naar huis. Het Kerstdiner was super geslaagd. 
PU BEDANKT.   De Ouderraad 

http://www.dewereldwijzer.eu/
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AFSPRAKEN VOOR MAART 

07 maart  Vergadering OR 

08 maart  Studiedag (geen les) 

11 maart  Kienavond 

15 maart  Voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 over drugs  

24 maart  Paasontbijt 

30 maart  2e Rapport 

THEATERLESSEN 
 

Juf Tineke en Juf Desiree (gastdocenten van RICK Weert) zijn donderdag 18 februari gestart met het geven 
van theaterlessen in alle groepen. Ze geven per groep 3 lessen, die vooral gericht zijn op het kennismaken met 
wat toneelspelen inhoudt in de vorm van oefeningen. Hieronder vindt u korte reacties van kinderen na afloop 
van de eerste les. 
 

Er was eens een jongetje met drie knuffels. Elke keer als hij naar school ging begon er één knuffel te bewe-
gen. Dat was een kameel. Toen het jongetje thuis kwam lag de kameel niet op het bed maar op de tafel langs 
de schelp. De laatste keer was het jongetje op school en zijn moeder werken. Zijn moeder dacht dat hij thuis 
was. De kameel liep naar de schelp. Zijn moeder deed heel zachtjes op de gang en deed de deur heel hard 
open. De schelp viel op de grond, en de jongen wist niet hoe het kon.  Stef  (gr. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er was eens een meisje die had met haar moeder erge ruzie. Het meisje moest van haar moeder naar haar 
kamer. Toen haar moeder en haar zusje naar de winkel gingen, toen ging het meisje een brief schrijven. En 
daarin stond: “ mam ik wil geen ruzie met jou dus daarom ga ik weg, ik hou van jou mam. En toen het meisje 
klaar was met de brief pakte ze een stukje plakband en hing haar briefje aan de deur van haar slaapkamer. 
Toen pakte ze snel een rugzak en ging naar de keuken. Ze propte wat eten en drinken in haar tas en toen ging 
ze het huis uit. Ze ging in de woestijn en toen zag ze een kameel. Ze pakte die en ging erop zitten en na ver 
wandelen kwam er een super grote afwasborstel achter haar aan gerend. En ze heeft het meisje gepakt en 
toen at ze haar op!!! En toen werd het meisje wakker en het was toch maar een droom! Nikola (gr. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kameel en het oor, 
Op een dag werd er een kameel geboren. Maar het oor was er niet. Een dag later werd het oor geboren. Maar 
het paste niet het was te groot. Ze probeerde alles, maar niks lukte. Op een dag stopte ze hem in de wasma-
chine. Ze zette hem heel heet! En hij werd kleiner. Toen ze hem eruit haalde paste hij precies. Fleur (gr. 6) 
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NAAR DE BAKKERIJ 
 

Op dinsdag 1 maart brachten de kinderen van groep 3 en 4 een bezoek aan bakkerij Rooymans te Budel. Na 
een hartelijke ontvangst kregen de kinderen een rondleiding in de bakkerij. Met behulp van een indrukwek-
kende machine werd gedemonstreerd hoe deeg wordt gemaakt. Met dat deeg mochten de kinderen zelf aan 
de slag. Ze maakten er heerlijke krentenbollen, broodjes in allerlei vormen en paashaasjes van. Alle gemaakte 
lekkernijen moesten eerst rijzen en daarna in de oven. Ondertussen kregen de kinderen iets lekkers te eten 
en te drinken en mochten ze even buiten gaan spelen. De heerlijke geur van gebakken brood kwam hen al tege-
moet toen ze weer naar binnen gingen.  
Als bedankje hadden de kinderen een leuke collage voor de bakker en de bakkersvrouw gemaakt. En de gast-
heer en gastvrouw werd nog iets lekkers als presentje aangeboden. Alle kinderen kregen een doos met de lek-
kere zelfgemaakte producten mee naar huis. Ze waren apetrots!  
Hartelijk dank aan de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd. 

VOOR DE SPEELHOEK IN GROEP 1/2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
De leerkrachten van groep 1/2 zoeken iemand die 2 kussentjes en een kleedje kan/wil maken voor de speel-
hoek. Als u denkt dat u of iemand van uw kennissenkring dat kan, kunt u contact opnemen met juffrouw Cindy. 

ESCHER IN GROEP 4/5 
 
Samen een collage maken die uiteindelijk lijkt op de in elkaar passende meetkundige patronen van Maurits Es-
cher...  Super knap en het resultaat is geweldig! Kom hem bezichtigen, hij hangt in de school bij groep 4/5!  
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2E HANDS SPEELGOED-EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT 
 
 

Op zondag 20 Maart  organiseren wij onze 2e-hands speelgoed- en kin-
derkleding beurs weer in gemeenschapshuis “De Reinder” in Budel-
Schoot. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de kinderen 
van Basisschool de Wereldwijzer en PSZ De Kruimelhoek. 
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar kinderkleding (vanaf maat 86), 
speelgoed (klein binnenspeelgoed maar ook fietsjes, tractors e.d.), 
autostoeltjes, fietsstoeltjes.  Geen boxen, kinderwagens en kleine 
babybenodigdheden, wel babyspeelgoed , buggy’s , wipstoeltjes en 
campingbedjes.  
De spullen die u aanlevert moeten worden genummerd en voorzien van 
een prijs en omschrijving. Hiervoor kunt u voorgedrukte stickervellen kopen à  €1,50 per stuk, waarmee u 21 
artikelen kunt inbrengen ( max. 3 vellen pp.). Ben er op tijd bij , want we geven maximaal 200 lijsten uit en 
op=op.  
Wij gaan proberen deze artikelen voor u te verkopen en vragen hiervoor slechts 15% van uw verkoopprijs. De 
rest van uw opbrengst is geheel voor uzelf.  
U kunt de stickervellen afhalen in gemeenschapshuis “de Reinder” Grootschoterweg 119 Budel-Schoot op de 
volgende data: Woensdag  9 Maart  van  8.45 tot 11.00 uur. 
Het is niet mogelijk om lijsten te reserveren. 
Bij eventuele vragen kunt u mailen naar: beursbudelschoot@hotmail.com  
 

Het inbrengen van de spullen is op zaterdag 19 Maart  tussen 10:00 en 
12:00 uur. De beurs is op zondag 20 Maart  van 10:00 tot 12:00 uur. 
Niet verkochte spullen kunnen worden opgehaald op zondagmiddag tus-
sen 14.30 en 15:00 uur  
Wij hopen op veel inbreng en belangstelling! 
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om op zondag 20 Maart 
 a.s. tussen 10:00 en 12:00 uur een kijkje te komen nemen en de en-

tree is gratis. Denkt u eraan om zelf een tas mee te nemen. 

‘HET BEHULPZAME KIND BIEDT IEMAND HULP AAN DIE DAT NODIG HEEFT.’ 
  
Na lestijd treffen drie leerkrachten zich in de koffiekamer. Even napraten over de 
werkdag. Ze hebben het over hun beste leerling. 
'Mijn beste leerling is X.', zegt de eerste leerkracht. 'Hij is de knapste leerling in mijn 
klas. De hele dag zit hij in boeken te neuzen of zoekt hij alles op de computer op. Ik kan 
hem goed inzetten bij voorkennis activeren.' Ze pakt haar telefoon en laat een foto zien, 
waarop X. in de boekenhoek zit te lezen. 
 
'Mijn beste leerling is Y.', antwoordt de tweede leerkracht. 'Hij is de beste leerling met gymnastiek. Hij is 
niet alleen lenig, maar heeft ook een groot spelinzicht. Voor schooltijd zwemt hij al een uurtje. Hij is de knap-
ste, want hij kan in zijn eentje zijn team met trefbal laten winnen.' 
 
 
'En hoe zit het met jou?' vragen ze aan de derde leerkracht. Net voordat zij antwoord wil geven, gaat de 
deur van de koffiekamer even open. Daar verschijnt leerling Z. Zij helpt de juf na schooltijd altijd met het 
opruimen van de klas. Zij vraagt aan de Juf: ´Zal ik de planten in de klas nog water geven?' 'Ja', antwoordt 
de juf. Leerling Z. is alweer verdwenen. Zij heeft grote leerproblemen. Toch antwoordt de juf: 'Leerling Z. is 
mijn knapste leerling. Ik ben gezegend, omdat ik haar in de klas heb.' Met een glimlach loopt de juf de koffie-
kamer uit. Zij gaat Z. een compliment geven voor haar eeuwigdurende hulp. Zij laat de juf nooit in de steek en 
ziet dat de juf elke dag hulp nodig heeft. Zij heeft dit geleerd van haar ouders.  Behulpzaamheid is een kwes-
tie van doen. Het behulpzame kind biedt iemand hulp aan die dat nodig heeft. 
 
Meester Theo 

WIST JE DAT: 
 
-Meester Theo zijn derde boek klaar heeft. Het heet: 'Wijzer in een Flits'. 'Deugden, duiden, 
dromen'. (149 pg.) Op 15 maart 2016 komt het boek uit. Het is vooral voor leerkrachten en an-
dere professionele opvoeders geschreven. Wist je dat: 
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KURZWEIL 
 

Beste ouders,  
Zoals u wellicht al eerder hebt gelezen zijn alle scholen 
van Skozok bezig om kinderen met dyslexie in meer of 
mindere mate te ondersteunen met het programma Kur-
zweil. Ik ga u hier vertellen hoe dat op de Wereldwijzer 
in zijn werk gaat. 
Kurzweil is een computerprogramma dat kinderen onder-
steunt bij het lezen van teksten, bij het maken van teksten, bij het spellen, bij het leren en studeren. 
Op school is het programma geïnstalleerd en alle kinderen met een dyslexieverklaring hebben een wachtwoord 
waarmee ze in kunnen loggen.  
Rian van Beers en ik (Jeannette Hendriks) vormen op school de stuurgroep, wij zetten lijnen uit voor de invoe-
ring van het programma. 
Vanuit de organisatie zijn er een aantal Train de trainer bijeenkomsten geweest waar leerkrachten aan deel 
konden nemen. Drie leerkrachten va onze school hebben hieraan deelgenomen. Zij zullen de andere leerkrach-
ten helpen om zich te bekwamen in het programma. 
Ook was er een mogelijkheid voor een beperkt aantal kinderen om met de leerkracht deel te nemen aan de 
training. Daar hoort ook een handleiding van Kurzweil op papier bij, waar de stappenplannen in staan. Drie kin-
deren van onze school hebben hieraan deelgenomen. Zij kunnen op hun beurt andere kinderen helpen bij de 
kennismaking met het programma. 
Als kinderen willen werken met Kurzweil is er wel wat nodig. Natuurlijk moeten er computers beschikbaar 
zijn, maar ook lesstof. Die lesstof wordt beschikbaar gemaakt door 2 ouders die methodes aan het scannen 
en bewerken zijn. Dat is een intensieve klus. Maar deze ouders zijn erg betrokken en stoppen er veel tijd in. 
De school kan gebruik maken van een bibliotheek met Kurzweilbestanden in Tilburg en in Veldhoven. Dan nog 
zijn niet alle methodes beschikbaar. Vandaar dat we deze ouders hard nodig hebben. 
Wat kunt u nu als ouder van de school verwachten? 
In de groepen 5 – 8 wordt er op diverse momenten gebruik gemaakt van Kurzweil bij het lezen van teksten 
van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek. Ook Nieuwsbegrip wordt door Kurzweil ondersteunt. 
Het is niet noodzakelijk dat de kinderen hier altijd gebruik van maken. Soms worden teksten voorgelezen of 
geprojecteerd op het digibord en wordt er meegelezen. Kurzweil werkt met name bij de opdrachten die zelf-
standig gelezen en verwerkt moeten worden. 
Bij het spellen kunnen dictees in Kurzweil worden gemaakt zodat kinderen kunnen horen of er fouten gemaakt 
worden in het dictee of de tekst. 
Als kinderen een werkstuk maken kan Kurzweil hierbij ook van groot nut zijn. Er kan sowieso gelezen worden, 
maar er zitten nog meer functies in het programma die gebruikt kunnen worden, zoals bv. het woordenboek, 
het synoniemenboek. 
(In groep 8 wordt voorzichtig de optie mindmaps maken uitgeprobeerd. Dit helpt kin-
deren om de leerstof snel op een overzicht te krijgen om te zo beter te kunnen leren.) 
Kortom een programma met heel veel mogelijkheden. De leerkrachten doen hun best om 
zo goed mogelijk gebruik te maken hiervan. Ze staan aan het begin van deze ontwikkeling 
en zullen zich met de kinderen mee ontwikkelen. 
Thuis is het programma ook beschikbaar. U kunt bij mij een handleiding voor installeren 
van de thuisversie aanvragen. Uw kind kan met hetzelfde wachtwoord ook thuis inloggen. 
Wilt u gebruik maken van de bestanden van school, vraag de leerkracht of ze het voor u 
op een USB-stick zet. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag! 
 

Met vriendelijke groet 
Jeannette Hendriks 
Kwaliteitsondersteuner Wereldwijzer 

DRUGSVOORLICHTING 
 
Zoals ieder schooljaar is er ook dit jaar weer een voorlichtingsavond over drugs. De avond is op 15 maart op 
de St. Andreasschool te Dorplein van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 
De avond wordt verzorgd door  
Jeroen Janssen  
06-19373370 
Jongerenwerk Cranendonck 
jeroenjanssen@cordaadwelzijn.nl 
 
Deze avond is niet voor de leerlingen van groep 8. Voor hen komt de voorlichting op 
donderdag 19 mei 2016 op school. 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=Kyw3qUEK5kmZpM4Tpvot6c262VHoS9MIbygrxOWJ4KWy5adzvL4keV4PSOY4v4PlpyYp5lIdXqI.&URL=mailto%3ajeroenjanssen%40cordaadwelzijn.nl
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a.s. Vrijdag, 11 maart, organiseert de ouderraad  een  
 
 

 
 

 
 

 
 

De zaal is om 18.00 uur open,  
het kienen begint om 19.00 uur! 


