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NIEUWS WERELDWIJZER 

LEERLINGENRAAD 
 
Op 17 oktober was er een leerlingenraad. Van groep 5 zitten 
Luuk van Seggelen en Jazzlyn van Grootel in de leerlingenraad, 
uit groep 6 komen Tim Hendriks en Sophie Stevens, van groep 7 
Isabelle Govers en Nikola Rutkowska en namens groep 8 Danique 
Gerlag en Joey van Dijck.  
Joey van Dijck is de voorzitter geworden en Isabelle en Nikola 
zullen samen secretaris zijn.  
De eerste agendapunten staan al klaar. Deze worden de volgende keer (23 november) 
besproken en eventueel aangevuld vanuit de groepen. De leerlingenraadsleden gaan 
zelf naar oplossingen en antwoorden op zoek. Het verslag van de vergadering gaat 
naar alle klassen en komt op het informatiebord in de hal te hangen en is dus door 
iedereen in te zien.  
Nieuwe agendapunten zijn: 
 Waarom gaan we niet weer op maandag en donderdag gymmen? 
 Mag er gesnoept worden en wat verstaan we onder snoep? 
 Er is op het speelplein weinig te doen voor de oudere kinderen. 
 Het vervangen van zieke juffen bespreken, want we willen niet zoveel verschil-

lende juffen. 
 Kan groep 6-7 niet meer samen doen bij meerdere lessen  
 

De leerlingenraad houdt jullie op de hoogte. 

AFSCHEID JUFFROUW JOKE 
 

Juf Joke heeft na de herfstvakantie een nieuwe baan.  
Zij gaat de Wereldwijzer verlaten en op een andere 
school werken. 
Op een later moment gaat zij afscheid nemen van het 
team. 
We bedanken juf Joke voor haar grote inzet al die 
jaren op de Wereldwijzer en wensen haar succes op 
haar nieuwe school. 
Juf Lotte zal in groep 6-7 blijven op de maandagen en 
dinsdagen tot aan de zomervakantie. 

http://www.dewereldwijzer.eu/
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Thema: Dieren  
 

Kinderen ontdekken dat er kleine 
kriebelbeestjes zijn rondom de 
school. Ze zien misschien ook wel een 
overvliegende vogel of een hond die 
net wordt uitgelaten. Ze maken kennis 
met verschillende huisdieren en met 
dieren uit de dierentuin. Wel leuk al-
lemaal die dieren, maar waar wonen 
ze? En wat eten ze?  
Allemaal vragen om over na te den-
ken… 

Groep 1/2/3  

Liedje spin: 

 

De spin wiedewin 

De spin wiedewin 

Die weeft een web 

Die weeft een web 

De spin wiedewin 

De spin wiedewin 

Die vangt daar mugjes  

en vliegjes in! 

Wist je dat… 
 
We een versje heb-
ben geleerd over de 
spin Sebastiaan! 

Hierbij mochten we 
allemaal vragen be-
denken.  
 
De kinderen een 

knuffeldier mee mo-
gen nemen naar 
school waar ze dan in 
de dierenwinkelhoek 
mee mogen spelen. 

 
We zoeken pompoe-
nen, noten, hazelno-
ten, kastanjes etc. 
voor in onze herfst-

hoek. Dus mochten 
jullie er hebben, wij 
zijn er blij mee! 

 

Liedje herfst: 
 
Herfst, herfst, 

Herfst is weer gekomen… 

Daar komt de wind! 

Hij schudt aan alle bomen… 

Alle blaadjes vallen, 

De takken worden kaal. 

We trekken onze jassen aan, 

Allemaal! 
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2E HANDS SPEELGOED- EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT 
 
Op zondag 2 oktober hebben we weer een succesvolle 2e hands speelgoed- en kinderkledingbeurs gehouden in 
gemeenschapshuis de Reinder in Budel-Schoot. 
We hebben hier weer een leuke opbrengst aan overgehouden, die geheel ten goede komt aan de leerlingen van 
basisschool De Wereldwijzer en de peuters van peuterspeelzaal de Kruimelhoek in Budel-Schoot.  
Hiervoor willen we alle kopers en verkopers bedanken. En natuurlijk alle vrijwilligers bedankt voor alle hulp 
voor, tijdens en na de beurs.  
In het voorjaar van 2017 wordt de volgende 2e hands speelgoed- en kinderkledingbeurs gehouden op zaterdag 
18 maart in de Reinder in Budel-Schoot.  
De opzet is dan veranderd. We nemen zaterdagochtend 18 maart alle spullen in, die u wilt verkopen. De beurs 
gaat zaterdagmiddag open met wederom weer leuk binnen- en buitenspeelgoed en zomerkleding. Nadat we alle 
spullen weer gesorteerd hebben, kunt u deze samen met uw envelop op het einde van de middag ophalen. We 
hopen u allemaal weer te zien op zaterdag 18 maart. 

JONG NEDERLAND BUDEL-SCHOOT 70 JAAR!  
 
Op 6 november organiseert Jong Nederland Budel-Schoot een supergave middag die 
afgesloten wordt met een vette schuimparty. Alle kinderen en jongeren, tussen de vier 
en de zestien jaar, uit heel Cranendonck en omgeving zijn welkom! 
Tijdens deze dag zullen er overdag allerlei gave activiteiten te doen zijn. Op het einde 
van de middag zullen jullie wel honger hebben, dus zorgen we ook nog voor een lekkere 
avondmaaltijd. Na het avondeten start de schuimparty. Neem daarom kleren mee die 
vies en nat mogen worden en een handdoek, dan gaan we er een groot feest van maken!  
 
Planning:  

14.30u Aanmelden  
14.45u Start activiteiten  
17.30u Eten  
19.30u Schuimparty  
22.00u Einde 

AFSPRAKEN VOOR OKTOBER/NOVEMBER 

24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 

09 november  Schoolontbijt 

15 november  Vergadering MR 

25 november  1e Rapport 

29 november  Kennismaking voor ouders met website en App 

   

OPBRENGST JUMBO-ACTIE 
 
Als u nog bonnetjes heeft liggen, ze zijn nog altijd welkom. 

CONTACTLIJSTEN 
 
Van alle groepen zijn er contactlijsten gemaakt en meegegeven aan kinderen naar huis. Zo 
wordt afspreken makkelijker en kan iedereen elkaar vinden. Op de contactlijsten staan na-
men van kinderen uit de groep en het adres waar zij wonen. 
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BRIGADIERS: 
 
Helaas hebben we geen aanmeldingen gehad van nieuwe brigadiers. Meerdere malen 
hebben we hierom gevraagd. Ook hebben dwe e vraag voorgelegd aan andere mensen 
binnen Budel-Schoot. Maar helaas heeft niemand zich aangemeld.  
Dat betekent dus (LET OP!!) dat er na de herfstvakantie geen brigadiers meer zullen 
staan.  
Vanaf 31 oktober is iedereen dus weer zelf verantwoordelijk voor het halen en bren-
gen naar school. We willen de brigadiers die steeds klaar hebben gestaan heel erg 
bedanken voor hun inzet. 

  

OPFRISBEURT 
 
Tijdens de vakantie worden zowel de gangen als de hal opnieuw geschilderd, zodat we na de vakan-
tie weer fijn in een “fris” gebouw kunnen beginnen. 

EINDE KINDERBOEKENWEEK GROEP 4/5 


