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EVEN VOORSTELLEN: 
 
Mijn naam is Marjet van Poppel en ik ben vanaf april 2016 de nieu-
we clusterdirecteur van basisschool de Wereldwijzer en basis-
school St Andreas en ik wil me graag even voorstellen. 
 

De afgelopen jaren was ik clusterdirecteur in Maarheeze en Soe-
rendonk en nu stap ik met veel plezier over naar Budel-Schoot en 
Budel- Dorplein.  
Ik heb inmiddels al heel wat jaartjes onderwijs achter de rug. Ben 
eerst leerkracht geweest en heb lesgegeven in alle groepen. Gaan-
deweg mijn carrière ben ik kwaliteitsondersteuner geworden op 
verschillende scholen. Daarna was ik trainer in handelingsgericht 
werken, heb ik een master SEN (special educational needs) be-
haald en ben ik voorzitter van de PCL (verwijzings-commissie van 

het samenwerkingsverband.) geworden. In 2009 werd ik directeur en heb dus al met 
al veel ervaring opgedaan die ik goed kan gebruiken in mijn werk als clusterdirecteur. 
Ik ben inmiddels heel wat jaartjes getrouwd met Bart van Poppel, we hebben drie 
kinderen, een dochter en twee zonen en we wonen in Valkenswaard.  
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. De sfeer op een 
school is bepalend voor de ontwikkeling die een kind doormaakt en hoe goed je als 
leerkracht je werk kunt doen. Het is belangrijk dat iedereen er bij hoort en weet 
hoe je rekening moet houden met elkaar. Ik vind dat er veel geïnvesteerd moet wor-
den in de kwaliteit van het onderwijs. Leren is super belangrijk. Ik ben van mening 
dat je dat leren samen doet. Alleen kom je natuurlijk heel ver maar als je dat samen 
doet dan wordt je veel rijker. Die goede sfeer, kwaliteit en samenwerking zijn nodig 
om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst en ik wil daar graag mijn steen 
aan bijdragen. 
Inmiddels heb ik goed kennis kunnen maken met de leerkrachten en ander personeel, 
heb met leerlingen gesproken en heb menig ouder de hand geschud. Want ik wil graag 
iedereen ontmoeten en alles weten wat op de school gaande is. Zo hoop ik u als ou-
der/verzorger ook te ontmoeten. Wellicht treffen we elkaar in of om de school. Aan 
het einde van het schooljaar is er zoals u gewend bent een informatieavond over het 
nieuwe schooljaar. Dan zal ik me opnieuw voor-
stellen en hoop ik dat we elkaar dan zeker 
treffen.  
  
Met vriendelijke groet,   
 

Marjet van Poppel                       
 

Clusterdirecteur 
 
 BS de Wereldwijzer   BS St Andreas 
 Pater Ullingsstraat 3   Hoofdstraat 212  
 6023 AM Budel-Schoot  6024 AB Budel-Dorplein 
 T (0495) 494343   T (0495) 518489 

“BLOEMen”ZEGELS VAN DE PLUS 
 

Namens de ouderraad het verzoek om de “bloemen”zegels van de Plus, die u zelf niet 
gebruikt, Aan uw kind(eren) mee te geven. 
De ouderraad kan ze goed gebruiken. Vast bedankt!!! 

http://www.dewereldwijzer.eu/
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LAMMETJES KIJKEN 
 
Groep 4/5 is bij Luuk Hoomans geweest om bij de lammetjes te kijken. 
Er waren veel lammetjes en schapen. We mochten de lammetjes aaien. 
En we mochten bij de lammetjes in de stal. Er heten ook drie lammetjes 
Luuk, Sil en Harm. 
Er waren 46 lammetjes. Er waren meer dan 20 schapen. 
Er was een lammetje verlamd. Er was een mannetjes schaap die apart 
stond omdat hij op de lammetjes deed bokken. Alle lammetjes waren 
schattig. 
En er lag heel veel hooi en we mochten ze allemaal voeren. 
Er waren veel voertuigen en trachtor’s en het was heel leuk. 
En om af te ronde kregen we nog een snoepje. 
  
Het verhaal van Johan en Sophie. 

RICK 

We hebben een liedje gemaakt vanmorgen en een beetje gerapt. Ook hebben we een refrein bij deze 
rap gemaakt. Volgende week gaan we het opnemen en dan gaan we er plaatjes bij zoeken.     
Tim. 



Pagina 3 BASISSCHOOL DE  WERELDWIJZER /  PZS DE KRUIMELHOEK 

IK EET HET BETER  
 
Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken 
heeft Ik eet het beter, in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende interactieve lesprogramma’s 
ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun 
lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kie-
zen voor gezond. 
 
Voor groep 5 is het thema: gezonde 10-uurtjes op school.  De leerlingen ontdekken dat er heel veel te kie-
zen valt en ze merken hoe leuk het is om steeds iets nieuws te kiezen uit de Schijf van Vijf. Ook leren ze dat 
eten een sociaal aspect heeft: het is heel gezellig om met elkaar tijdens de pauze van gezonde tussendoortjes 
te genieten. 
 
Met Over de Tong ontdekken leerlingen van groep 6 van alles over smaak. Zoet, zuur, zout, bitter: leerlingen 
weten deze smaken – soms letterlijk blindelings – van elkaar te onderscheiden door verschillende producten 
te proeven. Zelfs umami klinkt hen niet meer vreemd in de oren! Al proevend, vergelijkend en combinerend 
worden leerlingen zich bewust van wat ze eten en drinken en leren ze over de Schijf van Vijf.Testlab? 
 
Met het lesprogramma Testlab duiken de leerlingen van groep 7 in de rol van jonge onderzoeker.  
Al experimenterend komen ze erachter wat voedingsstoffen en vezels doen voor hun lijf.  
Zo worden ze zich meer bewust van hun dagelijkse eten en drinken en het belang van gezonde keuzes. 

Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen van groep 8 plezier in het maken van bewuste keuzes 
voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder gezond, maar ook keuzes die te maken hebben 
met duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties.  
Als creatieve opdracht maken de leerlingen een advertentie voor een gezonde lunch: welke keuzes maken ze 
met elkaar en hoe maken ze hun boodschap overtuigend?  
Tot slot genieten ze met de hele groep van de gezellige KlasseLunch! 
 

AFSPRAKEN VOOR APRIL 

25 april t/m 6 mei  meivakantie 

12 mei  Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

16 mei  2e pinksterdag 

24 mei  Vergadering MR 

Koop nu kaartjes in De Borg voor de  musical “De tovenaar van OZ”! 
 

Je komt  in de wonderlijke wereld van OZ. 
En Doortje komt een vogelverschrikker tegen die hersens wil. 
En toen kwam die een blikkenman tegen, die een hart wou. en toen zag die een bord 
waar op stond: Hier waak ik en toen dacht die: wie kan dat zijn. Het was een leeuw die 
moed wou. 
En daarom gingen ze op zoek naar de tovenaar van OZ maar ondertussen was er  een 
heks achter hun aan die de rode schoentjes van Doortje wou,  maar of dat zou lukken, 
ik weet het niet. Wacht ik heb een idee kom maar kijken in de Borg in Budel en dan kun 
je zien hoe het afloopt.  
Ja dat is een goed idee.  
 

Ik hoop dat ik jullie zie bij de musical de tovenaar van OZ.  Dylan 


