
De Wijzer 18 april 2019 
 
Berichten vanuit de directie 
 
• Rapport en gesprekken einde schooljaar 
In de week van 17 juni krijgen de kinderen het laatste rapport van dit schooljaar. Dit is één week 
eerder dan vermeld staat in de kalender. We hebben dit vervroegd in verband met het kamp van 
groep 7-8. De rapportgesprekken zijn ook een week vervroegd. Deze gesprekken zijn facultatief, dat 
betekent dat de leerkracht alleen de ouders uitnodigt waar hij/zij van denkt dat het gewenst is om 
een gesprek te voeren. Het is altijd mogelijk om als ouder aan te geven dat je graag op gesprek wilt 
komen. 
• Fietsen in het Schoolpad 
Het valt ons op dat er regelmatig gefietst wordt in het Schoolpad. Dit is gezien de geringe breedte 
van het pad gevaarlijk voor voetgangers. Het Schoolpad is daarom ook een voetgangerszone en moet 
er dus gelopen worden.  
• De laatste schooldag is donderdag 4 juli 

  
• Schoolfruit 
25 Ouders hebben gereageerd op de enquête met betrekking tot het eten van fruit/groenten op 
school. Bijna alle ouders zijn er voorstander van om hier mee door te gaan. Enkele ouders vinden het 
ook wel fijn als er een keer een koek mee naar school mag. 
We hebben het volgende besloten. 
Met ingang van maandag 6 mei (de maandag ná de meivakantie) nemen de kinderen maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag een gezond tussendoortje mee naar school. Hieronder verstaan 
we: fruit, groenten, brood met kaas of vleeswaren en rijstwafels. Op vrijdag is er vrije keuze. 
Gezonde voeding op school vinden wij belangrijk. Wij rekenen op jullie medewerking! 
• Opbrengst tekenactie 
Met de tekenfund-actie om geld in te zamelen voor de opknapbeurt van de oude kleuterschool, 
heeft onze school een prachtig resultaat behaald. Onze leerlingen hebben hun unieke producten 
geweldig gepromoot en op die wijze in totaal € 335,33 opgehaald voor ons goede doel. 
De Wereldwijzer dankt alle betrokkenen, de kunstenaars en natuurlijk de kopers, voor hun inzet en 
bijdrage en wenst iedereen veel plezier en gemak van de gekochte producten. 
• Wijzigingen adres, telefoonnummers en dergelijke 
Soms ontdekken wij dat er van ouders of verzorgers niet de juiste gegevens in ons systeem staan. 
Aan het begin van elke schooljaar krijgen jullie een stamkaart met de vraag om deze gegevens te 
controleren. Mocht er tussentijds iets veranderen (adres, telefoonnummer, mailadres) geeft dit dan 
s.v.p. door op school. Alvast bedankt! 
 

Verkeersexamen 
 
Daar gaan ze, op weg voor het verkeersexamen. 
Ze zijn er helemaal klaar voor! 
Laten we hopen dat ze allemaal slagen.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Bezoek burgemeester 

Bezoek burgemeester 
 
Donderdag 11 april bracht burgemeester Roland van Kessel een 
bezoek aan Budel-Schoot. Natuurlijk kwam hij ook naar de 
Wereldwijzer. Hij heeft zichzelf voorgesteld aan alle kinderen 
en de kinderen uit groep 5-6 hebben hem een aantal goede 
vragen gesteld.  2 Leerlingen uit groep 8 hebben de 
burgemeester rondgeleid. “Een fijne school met veel ruimte” 
liet de burgemeester weten aan het einde van zijn bezoek. Fijn 
dat we met de burgemeester kennis hebben mogen maken! 
 
 
 

Geslaagde Koningsdag! 
 
Vrijdag 12 april stond in het teken van Koningsdag. De 
kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben op de Budelse 
sportvelden allerlei spellen gedaan. Alle 9 scholen uit 
Cranendonck waren vertegenwoordigd. De kinderen van 
groep 1 tot en met 4 zijn gestart met een Koningsontbijt 
op school. Vervolgens zijn ze een speurtocht gaan lopen 
naar een aantal woningen waar de ouders een spel klaar 
hadden staan. Heel fijn om te zien dat ouders ook echt 
een gezellige sfeer hadden gecreëerd. De kinderen hebben 
enorm genoten! 
Nieuwe shirts met het nieuwe logo! 
Tijdens de koningsspelen waren de leerlingen van de 
Wereldwijzer goed herkenbaar dankzij de mooie nieuwe 
shirts met natuurlijk ons nieuwe logo. Ouderraad, bedankt 

hiervoor! We zijn er supertrots op! 
 

 
 
Nieuwe ballenvanger 
 
De ouderraad heeft de school een mooie ballenvanger 
geschonken. 
Deze is door de kleuters op een passende manier in 
gebruik genomen. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



Smullende opa's en oma's op Basisschool De Wereldwijzer! 

 
Dit jaar is het de 13e keer dat we in Nederland de 
Nationale Pannenkoekdag vieren. Op De Wereldwijzer 
doen ze voor het 2e jaar mee, en met succes! 
 
Groep 1 t/m 4 van deze school heeft de hele ochtend in 
de keuken gestaan om ingrediënten te mixen en 
pannenkoeken te bakken. Halverwege de ochtend 
kwamen de opa's en oma's in het restaurant in de hal 
van de school en werden ze door hun eigen kleinkind 
voorzien van een overheerlijke pannenkoek. Meer dan 

40 opa’s en oma’s kwamen eten! Hoe leuk is dat! 
De kinderen hebben in ieder geval genoten en de opa’s en oma’s wellicht nog meer! 
 
 

 


