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Zondag 20 Maart 
2E HANDS SPEELGOED- EN KINDERKLEDING BEURS Budel-Schoot       
                                               
Op zondag  20 Maart organiseren wij onze tweedehands speelgoed en kinderkleding 
beurs .Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis ‘De Reinder’ aan de Grootschoterweg  
119 te Budel-Schoot  aanvang  10.00 uur tot 12.00 uur. De opbrengst van de beurs 
komt geheel  ten goede aan de kinderen van BS De Wereldwijzer en PSZ  De Krui-
melhoek.   
Voor meer informatie beursbudelschoot@hotmail.com . Denkt u eraan om een tas 
mee te brengen.  
Entree is gratis. 

KIENAVOND BS DE WERELDWIJZER 
 

Vrijdag 11 maart, was het dan zover. De tweede kienavond van BS De Wereldwijzer. 
Er waren veel kinderen, papa’s en mama’s, en oma’s op onze kienavond afgekomen. Het 
was een gezellige drukte.  
Dit keer hadden we meteen na de pauze een speciale ronde. Deze was alleen voor de 
kinderen. Bij binnenkomst kregen zij allemaal een eigen kienkaart. Als ze een volle 
kaart hadden, mochten ze zelf een prijsje komen uitzoeken. De spanning was goed te 
merken. Wie had er als eerste zijn kienkaart vol? Gewoon geweldig om dit te zien. 
We gingen door totdat alle prijzen weg waren. Hierdoor hadden de meeste kinderen 
een prijsje. 
Voor de pauze en op het einde van de avond hadden we nog een leuke loterij met zeer 
leuke prijzen. Bij binnenkomst kreeg iedereen een lootje. Dus iedereen maakte kans. 
In totaal hadden we 10 rondes met zeer mooie prijzen. Deze waren allemaal geschon-
ken door winkeliers van Budel-Schoot, Budel, Weert , Valkenswaard en zelfs PSV. 
Wij zijn deze sponsors dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar ook weer bij hen aankloppen voor mooie prijzen. 
Slenders  Reclameproductions en heftruck Van Deurzen hebben geweldige prijzen 
voor de kinderen gesponsord. Deze zijn ook in dank aangenomen. 
Een speciaal dankwoord aan alle ouders die op school de bonnetjes van het Pluspakket 
hebben afgegeven. Er waren flink wat dozen te verdelen. Ook dit was geweldig.  
Kei bedankt hiervoor. 
Wij hebben al zin in volgend jaar, hopelijk is iedereen dan weer van de partij.  
 

M.v.g. de kiencommissie 

PAASONTBIJT 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Donderdag, 24 maart 2016, mogen we met de hele school samen 
gaan smullen van een lekker paasontbijt. Uw kinderen hoeven 
deze morgen dus niet thuis te ontbijten. Ook is het niet nodig 
een bord, beker e.d. mee te geven naar school, hier zorgen wij 
voor.  

Wanneer we bij uw kinderen rekening moe-
ten houden met allergieën, dit graag even 
doorgeven aan juf Marian (groep 4-5-6). 
 
Groetjes,  
De paaswerkgroep 

http://www.dewereldwijzer.eu/
mailto:beursbudelschoot@hotmail.com
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CREA-OCHTEND 
 
Vanwege de aankomende Lente en de Paastijd zijn wij begonnen met het houden van CREA-ochtenden. Dit zijn 
3 vrijdagen waarbij de kinderen zich in mogen schrijven bij een activiteit naar eigen keuze. Elke week mogen 
ze een nieuwe activiteit kiezen.  

Afgelopen week was de eerste crea-ochtend. Doordat de kinderen 
groepsdoorbrekend werken zit groep 1 t/m groep 8 door elkaar heen. Dit zorgt voor leuke samenwerkingen. 
We zien dat de oudere kinderen de jongere kinderen met veel enthousiasme helpen.  

Nieuwsgierig naar wat uw kind gemaakt heeft? Loop dan gerust de school eens binnen. De hal ziet er nu al 
vrolijk versierd uit met alle mooie werkjes die de kinderen gemaakt hebben. 

Beste ouder(s),                                 OPKOMEN VOOR JEZELF! 
 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we het thema ‘omgaan met ruzie’ afgerond en zullen nu een start 
gaan maken met het thema “opkomen voor jezelf’.  
Dit thema gaat over omgaan met weerstand van anderen en voor jezelf zorgen. Bijvoorbeeld er iets van zeg-
gen als een ander voordringt, het zeggen als een ander zich niet aan een afspraak houdt. 
 

De lessen die we de komende weken geven, gaan over doelen als: 
 Om hulp vragen,  
 zeggen als je vergeten/overgeslagen wordt,  
 nee zeggen als je iets niet wilt, 
 zeggen als een ander iets onaardigs/oneerlijks doet,  
 vasthouden aan je mening. 
 

De groepen werken aan de doelen behorende bij hun leeftijd. 
U kunt uw kind regelmatig eens vragen wat het al geleerd heeft over ‘opkomen voor jezelf”. 
 

Team de Wereldwijzer 
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BOOMPLANTDAG 2016! 

We gingen met ze allen op de fiets naar de berg in Budel. 
Tijdens de rit fietsten er ook ouders mee en de juffrouw natuurlijk ook. 
Toen we aankwamen liepen we naar de bestemming toe, en daar kregen we de uitleg van Ria. 
En na de uitleg konden we meteen aan de gang met bomen planten. Iedereen ging met tweetallen aan de gang. 
Er was een groot veld met overal gaten met boompjes erin, die moesten we recht zetten en dan zand in 
scheppen. 
Toen we klaar waren gingen we spelletjes in het bos spelen, in groepjes. We hadden verschillende spelletjes, 
zoals een nieuwe boom maken en een quiz over de natuur. Ons groepje kon helaas niet alle spelletjes doen om-
dat we geen tijd meer over hadden. 
Toen we uit het bos kwamen kregen we nog chocolademelk en peperkoek. Daarna fietsten we weer naar school 
toe en daar kregen we nog een buxus plantje. Pien v. Zon en Britt 

Woensdag 16 maart was het nationale boomplantdag. We vertrokken om 9:45 met de fiets naar het bos op de 
Berg.  Toen we op de Berg aankwamen moesten we als eerste naar een mevrouw luisteren, daarna moesten we 
een schep pakken en mochten we eikenbomen in de grond zetten. Dat was best vermoeiend als je dat heel lang 
moest doen Toen we daar eindelijk mee klaar waren mochten we het bos in voor spelletjes te spelen. In het 
bos had je verschillende spelletjes: Een quiz, Naar boven kijken door een spiegel, een blinddoek om en dan in 
een zakje voelen en raden wat erin zat, en je kreeg vier plaatjes en dan gingen we vragen stellen aan diegene 
die naast je zat en als je een vraag goed had kreeg je een punt [een dennenappel], je kreeg vier plaatjes en 
dan moet je die aan de juiste boom hangen waar het van gemaakt is, en je moest van allemaal losse takken je 
eigen boom maken. Toen al die spelletjes klaar waren kreeg iedereen een bekertje met chocolademelk en een 
peperkoekje. En toen gingen we op de fiets terug naar school, en op school kregen we als afsluiting een buxus-
plantje en die mochten we mee naar huis nemen en er iets leuks mee doen. wij hebben hem in de grond ge-
plant. Auteurs: Steef en Glenn 



Pagina 4 BASISSCHOOL DE  WERELDWIJZER /  PZS DE KRUIMELHOEK 

DE NATIONALE WEEK VAN HET GELD: CASH QUIZ 
 
Op donderdag 17 maart hebben twee enthousiaste bankmedewer-
kerster van de SNS-bank een gastles in groep 7verzorgd.  
De gastdocenten kropen in de huid van quizmaster en speelden samen 
met de kinderen van groep 7 de Cash Quiz.  
In teams streden de leerlingen tegen elkaar en kregen vragen over 
omgaan met geld. Bij een goed antwoord kon er geld verdiend worden. 
Het winnende team was natuurlijk het team met het meeste geld in 
hun bezit.  
Al met al een leuke quiz waarin kinderen aan het denken zijn gezet 
over hoe om te gaan met geld. En denk eraan:  
Een euro kun je maar 1 keer uitgeven. Groep 7  

LEERKRACHT GROEP 7 
 
Zoals u weet, werken in groep 7 juf Bertie en juf Rian. In de afgelopen maan-
den heeft juf Rian op vrijdag het zwangerschapsverlof van juf Ilse ingevuld. 
Vanwege drukke werkzaamheden moet zij deze vervanging helaas voortijdig 
beëindigen. 
Op vrijdag 25 maart komt juf Ilona Roelofs vervangen.  
Wie vervolgens op de vrijdagen gaat vervangen, is op dit moment nog niet be-
kend. 
Wij hopen op uw begrip in deze. 
  
Team De Wereldwijzer. 

EIERTJE TIK  
 
Op donderdag 24 maart spelen we de grote eier-
tje-tikwedstrijd. Alle kinderen mogen die dag een 
hardgekookt ei mee naar school nemen om te gaan 
tikken. Uiteindelijk komt hier weer 1 winnaar uit.  
Wie zal er dit jaar met de titel Eier-koning of ko-
ningin vandoor gaan? 
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AFSPRAKEN VOOR MAART/APRIL 

24 maart  Paasontbijt 

30 maart  2e Rapport 

07 april  Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

12 april  Schoolfotograaf 

25 april t/m 6 mei  meivakantie 

   

‘Het loyale kind opent zijn ogen voor de werkelijkheid en staat voor wat het juist vindt.’  
  

De kinderen in de middenbouw maken een opstel: ‘Een gouden medaille voor mijn opa en oma.’ Een jongen 
schrijft eerst kernwoorden op, die hij daarna uitwerkt tot een verhaaltje.  
‘Mijn opa en oma passen elke dinsdag en donderdag op mij. We spelen vaak leuke 
spelletjes. Als ik iets niet snap dan helpen ze mij. We mogen ook drie keer 20 
minuten per dag op de tablet werken. ’s Avonds krijgen we lekkere ranja en 
chips als we naar ‘The Voice Kids’ kijken. In de zomer zetten ze het zwembad 
op. Ze maken dan ook een zeepbaan. Speciaal voor ons hebben ze een trampoline 
gekocht. Mijn oma heeft een keyboard in het tuinhuis staan, waar ik graag op 
oefen. Elke dinsdag bakt mijn opa pannenkoeken. Mijn opa en oma zijn de liefste 
van de hele wereld. Ik zou ze voor geen geld willen missen. Onze band is heel 
hecht. Mooi onbreekbaar! Ik kan er niet zo goed tegen, als iemand vervelende 
dingen over mijn opa en oma vertelt. Ze krijgen van mij een dikke knuffel, want 
een gouden medaille kan ik niet betalen.’  
De juf leest dit verhaal met aandacht door. Ze waardeert het opstel met een 
hoog cijfer. Ze vindt bevestiging in haar veronderstelling:  
“Het loyale kind opent zijn ogen voor de werkelijkheid en staat voor wat het juist vindt”.  
 

Meester Theo 

  


