
                               

           DE WIJZER 
 

Jaargang 7 nr. 16  10 juni 2016    

 

P
a
te

r 
U

ll
in

g
ss

tr
a
a
t 

3
 

6
0

2
3

 A
M

 B
u

d
el

-S
ch

o
o
t 

T
el

: 
0

4
9

5
-4

9
4

3
4

3
 

D
ir

ec
te

u
r:

 0
6

1
2
3

2
6

7
3

1
  

e-
m

a
il

: 
in

fo
d

ew
er

el
d

-

w
ij

ze
r@

sk
o
z
o

k
.n

l 

 

GROEP 3 EN 4 ALS SCHRIJVERS! 

 

Officiële boekuitreiking 
“Juf, wanneer krijgen we ons prentenboek mee naar huis?” Joepie!! Na nog wat ge-
duld te hebben geoefend waren de prentenboeken klaar, goed werk heeft tijd nodig! 
U heeft in de vorige Wijzer kunnen lezen dat we een tijdje terug het taalproject 
‘Taal maakt je rijk’ hebben gedaan. In het kader van dit project hebben de kinderen 
van groep 3 en 4 het prachtige prentenboek ‘Een fantastische lentewandeling’ ge-
maakt. De kinderen hebben zelf het verhaal bedacht en komen er ook zelf in voor. En 
de kinderen hebben het prentenboek van supergave cartoons voorzien. 
Onder belangstelling van ouders, mensen van RICK en een journalist van het HAC-
weekblad was afgelopen maandag de officiële boekuitreiking.  Mireille van Seggelen, 
de uitgeefster, overhandigde het eerste exemplaar aan juf Joke en daarna mochten 
alle kinderen een boek in ontvangst nemen. Tweeëntwintig trotse auteurs en illustra-
tors!   
Nogmaals onze hartelijke dank aan Mireille van Seggelen, die voor de prachtige lay-
out en het drukwerk heeft gezorgd. 

 
 

SCHOOLREISJE (14 juni) 
 

Nog even en dan is het zover!   
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TECHNIEK  
 

Vanochtend om 9 uur stond er een vrachtwagen voor de school. We gingen naar binnen en daar stonden 2 men-
sen die zeiden dat we van alles over techniek gingen leren. We kregen eerst een filmpje te zien en daarna gin-
gen we aan het werk.  
Er was van alles: we konden selfies maken, een quiz spelen, badkamers ontwerpen en door een virtual reality 
bril kijken. Een uur later gingen we weer terug naar de klas.  
Iedereen vond het superleuk en interessant!! Dewi 
 

We gingen met heel groep 7 een bus/vrachtwagen in. Er waren een man en een vrouw. We moes-
ten gaan staan en sommigen zaten . Toen kwam er een filmpje over techniek. Toen het filmpje 
af was gelopen, moesten we een persoon kiezen. De een had het over boten, robots, surfen en 
nog een paar. We mochten toen iets gaan doen. Je had een virtual reality bril, een soort tablet 
waar je je eigen badkamer op kon inrichten, een camera waar je een selfie mee kon maken en je 
had een Quiz voor 5 spelers. Dan moest je naar een filmpje kijken en luisteren naar de uitleg. 
Toen waren we klaar en gingen we terug naar de klas . Milan 

GEVONDEN  
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 BESTE OUDERS/VERZORGERS,  
 

Zoals u weet gaan wij a.s. dinsdag 14 juni met 
de groepen 5 t/m 8 op schoolreis naar Movie 
Park. Daar dit park in Duitsland ligt is het 
VERPLICHT en NOODZAKELIJK dat de kin-
deren hun officiële ID-kaart bij zich hebben. 
Deze kaart hebben we nodig mocht er iets 
voorvallen zodat wij dan met uw kind naar 
eventuele hulpverlening kunnen gaan.  

Wij vragen u om deze kaart aan Ton of Marjet af te geven zodat 
zij deze op school veilig op kunnen bergen. Deze kaarten worden 
dan dinsdag door één van de leerkrachten meegenomen en bijge-
houden. U kunt direct na het schoolreisje of woensdag de ID-
kaart van uw kind weer ophalen bij Ton of Marjet. Wij geven de 
ID-kaarten liever niet aan de kinderen mee terug.  
 

Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie. 

SCHOOLREISJE (14 juni) 
 

Nog even en dan is het zover!   

Beste ouders, 
 
Vandaag heeft uw zoon/dochter een boek ontvangen waar hij/zij zelf aan heeft meegewerkt. We hebben hier 
een feestelijke boekuitreiking van gemaakt. Al snel kwam de vraag of extra exemplaren zijn te bestellen, bij-
voorbeeld als bewaarexemplaar of voor opa en oma.  
 

Extra boekjes kunnen worden besteld voor € 12,50.  
 

Vul hiervoor onderstaande strook in en lever dit met het totaalbedrag in een gesloten envelopje in bij de juf-
frouw vóór vrijdag 17 juni. 
De extra boekjes worden dan in 1 totaal besteld en in de klas weer uitgereikt zodra deze klaar zijn. 
 
 
Ondergetekende maakt graag gebruik van de mogelijkheid bovengenoemd boekje te bestellen. 
 
Naam: ____________________________       Aantal:  _____ 
 
Het bedrag wordt meegegeven aan: 
 
Naam:  ____________________________  Groep:   _____ 

GROEPSBEZETTING EN INDELING VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
   
Zoals u weet zijn we volop bezig met de groepsbezetting en indeling voor het nieuwe schooljaar. Op 22 juni is 
er een informatieavond waar alle ouders voor uitgenodigd zijn en dan krijgen jullie hier alle informatie over. 
Maar we willen vast bijpraten en nieuwtjes delen die we al weten. Er zijn intern binnen de stichting van de 
school, SKOzoK, mobiliteitsronden, interne sollicitaties. Dat heeft wat veranderingen met zich meegebracht.  
Juf Bertie Lammers gaat de Wereldwijzer verlaten. Zij gaat in september, in het nieuwe schooljaar op de 
Boogurt werken. Wij vinden het heel erg jammer dat zij elders gaat werken. We hebben aan juf Bertie een 
hele goede juf en een fijne collega en we zullen haar missen. Maar gunnen haar deze nieuwe uitdaging natuur-
lijk helemaal en feliciteren haar met haar nieuwe baan. Uiteraard gaan we een afscheid voor haar organiseren 

en houden we jullie op de hoogte over hoe en wanneer dit gaat gebeuren. 
En we willen ook laten weten dat Juf Cindy van der Knaap op de Wereldwij-
zer werkzaam zal blijven. Zij heeft een vaste baan gekregen en blijft ko-
mend schooljaar bij ons op school. Daar zijn wij erg blij mee. Juf Cindy is een 
goede juf die helemaal past op de Wereldwijzer. Felicitaties dus voor juf 
Cindy en voor de school. Ondertussen lopen er nog sollicitatieronden want 
hiermee is de bezetting voor het nieuwe schooljaar nog niet compleet. Zodra 
we meer weten zullen we dat met jullie delen.   

 

Namens het team van de Wereldwijzer,  
 

Marjet van Poppel (Clusterdirecteur van de Wereldwijzer) 
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AFSPRAKEN VOOR JUNI/JULI 

14 juni  Schoolreisje 

15 juni  Bezoek DAF-museum groep 6 

22 juni  Informatieavond over komend schooljaar 

23 juni  Studiedag (leerlingen geen les) 

28 juni  Vergadering MR 

5 juli t/m 8 juli  Kamp groep 8 

6 juli  3e rapport 

9 juli  Schoolfeest 

11 juli  Vergadering Ouderraad 

13 juli  Veldles over edelherten groep 8 

20 juli  Musical groep 8 

25 juli—2 september  Zomervakantie 

SLOOTJESDAGEN IN BRABANT (IVN BRABANT) 
 

Het gaat goed met de slootjesdagen in Brabant! Zover het nu bekend is, doen 26 van de 32 afdelingen mee, 
ook Cranendonck. De 4 Brabantse Waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland) 
dragen de Slootjesdagen een warm hart toe en ondersteunen genoemde IVN-afdelingen met ieder 20 zoek-
kaarten Zoetwaterdieren van de Vlaamse NME-dienst.  
 

Voor meer informatie klik op: https://www.facebook.com/IVNbeleefdenatuur/videos/1096884663687836/ 
 

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF  
 
Beste leerlingen en ouders, 
 

Na de zomervakantie krijgen alle basisschoolleerlingen weer 
het boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief met allerlei 
leuke sportieve en creatieve activiteiten in Cranendonck.  

 
Dit boekje kan echter niet gemaakt worden als er geen leuke 
tekening op de voorkant staat! Elke school mag hiervoor een 
tekening insturen. Voor BS De Wereldwijzer is het deze 
mooie tekening van Esly Engelen geworden! 
 
Stem a. u. b.  vanaf 8 juni as. op deze tekening! 
Ga naar www.sjorssportief.nl en klik op het plaatje van de tekenwedstrijd. 
Geef dan aan uit welke gemeente je komt en dan kun je je keuze maken. 
 
De winnende tekening komt dan op het boekje dat in september 2016 op alle 
scholen in Cranendonck wordt uitgedeeld en de leerling die de tekening ge-
maakt heeft, wint een leuk uitje voor de hele klas!. 
 

Groetjes, Team BS De Wereldwijzer 

http://www.sjorssportief.nl

