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NIEUWS WERELDWIJZER 

 

AFSCHEID VAN DE WERELDWIJZER 
 
Beste ouders, 
 
In de vorige Wijzer hebben jullie al kunnen lezen dat 
ik ga stoppen met mijn werk op de Wereldwijzer. Ne-
gen jaar heb ik op de Wereldwijzer gewerkt. In deze 
lange periode heb ik me altijd intensief betrokken ge-
voeld bij het wel en wee van de school en bij alle ont-
wikkelingen die de school heeft doorgemaakt. 
Na negen jaar wordt het tijd om mijn bakens te verzetten en ga ik op een school 
werken in Aalst-Waalre. Een schat aan ervaringen en herinneringen gaat mee. 
Ik dank alle ouders die zo vaak hun hulp hebben aangeboden bij de speciale activitei-
ten die er werden georganiseerd. Vooral toen ik in de kleutergroepen werkte en 
daarna in groep 3 heb ik vaak een beroep op jullie kunnen doen. 
Ik wens alle ouders, kinderen en collega’s het allerbeste toe! 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Joke van Dijk 

SINTERKLAASINFO 2016:  
INFO AAN KINDEREN EN OUDERS/VERZORGERS 

 
Beste leerlingen,  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op dinsdag 22 november zetten we met z’n allen onze schoen 
op school.  Gelieve een schoen mee te nemen (voorzien van 
naam). 
Deze schoen neem je op woensdag 23 november gevuld terug 

mee naar huis. 
 

 
 
Groeten, 

De sinterklaaswerkgroep 

SINTERKLAAS 
 
Alle kinderen zijn weer blij dat Sinterklaas vanaf 12 november weer in ons land is. In 
de klassen wordt hier volop aandacht aan besteed. Er is weer van alles voorbereid en 
er staan leuke activiteiten gepland. We gaan met z’n allen van het Sinterklaasfeest 
genieten. 
Via de groepsnieuws zullen we jullie als ouders op de hoogte houden.  

http://www.dewereldwijzer.eu/
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Liedje dieren: 
 

Er zit een egel op een tegel 
in de tuin 

Zijn kleine snuitje steekt 

vooruit en het is bruin 

Vanuit het huis zie ik dat 

bruine snuitje snuffelen 

Beweeg je niet, ik wil niet 

dat ‘ie schrikt 

Ik zou die egel graag een 

keertje willen knuffelen 
Maar au au au au auwauwau 

Dat prikt! 

Au dat prikt, au dat prikt,  

au dat prikt! 

Liedje herfst: 

 
Het regent, het regent 

We worden allemaal nat 

Ik wou dat ik mijn parapluutje 

Maar niet vergeten had 

Wat moet ik nu beginnen 

Ik weet al goede raad 

We wachten op de autobus 

Op het hoekje van de straat 

Tuut tuut daar komt hij aan 

Ach chauffeurtje laat je bus maar 

even staan  

TUUT TUUT 

 

We zijn dringend op zoek 
zijn naar leesouders voor 
groep 3. Dit mogen ook 
opa’s en 
oma’s zijn. 

Wist je dat… 
 

We vanaf nu elke maand op 

een donderdagmiddag ge-

zelschapsspelletjes gaan 

spelen met de kinderen van 

groep 1 en 2. Hiervoor kun-

nen jullie  (ouders, opa’s, 

oma’s…) je inschrijven op 

het bord in de gang.   

 

24 november 

15 december 

26 januari 

23 februari 

30 maart 

20 april 

18 mei 

22 juni 
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2E HANDS SPEELGOED- EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT 
 
De leerkrachten en de kinderen van de Wereldwijzer bedanken de ouders die deze 
beurs georganiseerd hebben en zij die meegeholpen hebben.  
Het heeft de school een flink bedrag opgeleverd, waar leuke dingen mee gedaan kun-
nen worden. 
 

 
JUMBO-bonnen 
 
Alle ouders hartelijk bedankt voor het inleve-
ren van de Jumbobonnen. 
De bonnen hebben voor de school een leuk be-
drag opgeleverd, namelijk   

 € 243,44. 
In overleg met de leerlingeraad zal bekeken 
worden waar dit bedrag aan besteed gaat wor-
den. 

AFSPRAKEN VOOR NOVEMBER/DECEMBER 

15 november  Vergadering MR 

25 november  1e Rapport 

29 november  Kennismaking voor ouders met website en App 

05 december  Sinterklaasviering 

07 december  Vergadering OR 

11 december  Kerstmarkt 

12—15 december  Oudergesprekken 

22 december  Herdertjestocht 

26 dec. t/m 06 jan.   Kerstvakantie 

 
HET SCHOOLPLEIN 
 
Op dit moment wachten ouders netjes achter het hek van het schoolplein, in het 
Schoolpad, tot dat hun kinderen uit school komen. 
Daar zien we ouders tussen staan met een fietskar of kinderwagen.  
Kinderen en ouders raken daardoor vlug overzicht kwijt. 
Deze ouders, met de fietskar of kinderwagen, willen uiteraard niet in de weg staan.  
Daarom mogen ouders en/of verzorgers, die kinderen van school komen halen en een 
fietskar of kinderwagen bij zich hebben, vast binnen het hek op het schoolplein gaan 
staan. Aan de andere kant van het hek dus. Zo proberen we het ophalen van kinderen 
wat rustiger te laten verlopen. 
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EEN FRISSE SCHOOL; 
 
Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien dat de 
hal en de gang van de school een likje verf heeft 
gekregen. We zijn hard bezig om de school op te 
frissen. De muren zijn niet alleen lichter geworden 
maar we hebben ook volop geruimd. Zo is er een 
kast voor gevonden voorwerpen in de gang gezet 
zodat gevonden voorwerpen zo terug te vinden zijn 
en niet rondslingeren in de school. En we hebben 
onze bergingen eens flink opgeruimd. Nu het binnen 
bijna allemaal op orde is gaan we buiten aan de slag. 
We houden jullie op de hoogte. 

SCHOOLONTBIJT 
  

Ook dit jaar heeft de ouderraad weer een lekker schoolontbijt op tafel gezet. 
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HERFSTWANDELING GROEP 1, 2, 3  
 

Onder begeleiding van gidsen van het IVN en enkele ouders hebben de kinderen van groep 1, 2, 3 een frisse 
wandeling gemaakt in de bossen te Dorplein. 

 
LEERLINGENRAAD 23 NOVEMBER 
 
Op 23 november is er weer een vergadering van de 
leerlingenraad.  
De agenda van die vergadering zal opgemaakt worden 
door de secretaris van de leerlingenraad. 
De cheque die we van de jumbo hebben ontvangen 
mag uitgegeven worden en daar gaat de leerlingen-
raad een goede bestemming voor vinden. 
We houden jullie op de hoogte. 

 
MR VERGADERING 
 
De MR-vergadering  van 15 november is verzet naar 22 november. 
Die avond is er ook een ouderavond over de SKOZapp. 
De MR zal na de ouderavond om 20.00 uur starten met vergaderen. 

 
22 NOVEMBER OUDERAVOND SKOZAPP 
 
Op dinsdag 22 november is er van 19.00 uur tot 19.45 uur een uitleg/
ouderavond over de nieuwe website van de school en de SKOzapp. 
Er komt die avond een medewerkster van SKozoK uitleg geven over het ge-
bruik en mogelijkheden van de website en de SKozapp. 
We nodigen alle ouders uit om die avond naar school te komen. 
We laten u die avond ook weten hoe we op een nieuwe manier schoolnieuws 
naar ouders gaan versturen de moeite waard om erbij te zijn. Ouders van de 
Andreas uit Budel-Dorplein zullen aanschuiven. 


