
 

Beste ouder/verzorger, 

De Wijzer 21-09-2018 

 
Berichten vanuit de directie 
Andere schooltijden 
Team en Medezeggenschapsraad van zowel de Wereldwijzer als de St. Andreas zijn voornemens 
om te onderzoeken welke schooltijden meer passend zijn om de volgende doelen te bereiken: 

Meer rust en regelmaat voor kinderen, teamleden en ouders; 
Verbetering van de onderwijskwaliteit door meer aaneengesloten overleg- en scholingstijd 

voor teamleden. 
We denken daarbij aan de mogelijkheid om een continurooster in te voeren. Hiervoor bestaan er 
verschillende mogelijkheden. 
Donderdagavond 25 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur vindt er een informatieavond plaats 
hierover. Deze wordt voor beide scholen gehouden op de Wereldwijzer in Budel-Schoot. 
Deze avond is bedoeld om ouders te informeren. De MR zal vervolgens een peiling houden onder de 
ouders en hun mening vragen. 
Studiedag 17 september 
Wij hopen dat jullie samen met de kinderen volop hebben kunnen genieten van deze extra vrije dag. 
Als team kijken terug op een waardevolle dag. 
Sfeer in de groep 
Samen met Maartje Weterings van team Onderwijskwaliteit, hebben we in kaart gebracht waar we nu 
staan en waar we dit schooljaar aan gaan werken. Rust, regelmaat en respect willen we zichtbaar 
zien en voelen in alle groepen. Tot de herfstvakantie ligt de focus op de groepsvorming. Vanuit rust 
en respect voor elkaar samen zorgen voor een fijne leef- en werksfeer. De leerkracht heeft hierin een 
belangrijke rol. Samen met de leerlingen zijn en worden er afspraken gemaakt over gewenst gedrag. 
Wat we afspreken, laten we ook zien. De regels dienen consequent toegepast te worden. Dit vraagt 
in verschillende groepen nog de nodige aandacht. 
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Klassenmanagement en onderwijsbehoeften 
We hechten waarde aan een doorgaande lijn in het klassenmanagement van groep 1 tot en met 8. 
Hier gaan we de komende weken concrete afspraken over maken met elkaar en met de kinderen. 
Tegelijkertijd willen we beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Waar staat het kind 
nu en wat is de volgende stap in de ontwikkeling? Hoe kunnen we het onderwijsaanbod hierop 
afstemmen? Een interessante uitdaging waar we samen de schouders onder zetten. 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
In de middag hebben de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 van beide scholen zich onder leiding 
van de kwaliteitsondersteuner Ellen, verder verdiept in “Zien”. “Zien” is een instrument dat helpt bij 
het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Het geeft op basis van een analyse van 
observaties concrete doelen en handelingssuggesties. 
Kleuteronderwijs 
De leerkrachten van groep 1-2 van beide scholen hebben gesproken over hun visie op onderwijs aan 
kleuters. Spelend leren en aansluiten bij de belevingswereld van kinderen is daarbij uitgangspunt. 
De studiedag heeft een mooie opbrengt geleverd waar we de komende tijd mee verder kunnen 
bouwen aan goed onderwijs in een prettige omgeving. 
Schoolomgeving 
Zoals jullie vast hebben gezien zijn er werkzaamheden verricht in en om de oude kleuterschool. 
Een goed begin van het traject “op weg naar een mooiere leefomgeving”. Ook de werkgroep Sterk 
Schoot, zet zich hiervoor in. We gaan nog in overleg over de overlast m.b.t. hondenpoep, het 
eventueel beschilderen van de platen op de oude kleuterschool. Het snoeien van de heg links van dit 
gebouw, tussen “Agnita” en de kleuterschool, wordt snel aangepakt. 

 
MR-vergadering verzet 
Beste ouders, 
De vergadering van de medezeggenschapsraad is verplaatst van 7 november naar 14 november. 
Met vriendelijke groeten MR De Wereldwijzer 

 
Burendag Budel-Schoot 
Op zaterdag 22 september kunnen alle inwoners van Budel-Schoot deelnemen aan een 
"WERELDREIS DOOR SCHOOT". 
Het is een leuke tocht door het dorp die je te voet of per fiets kunt doen. Voor minder mobiele 
mensen wordt busvervoer geregeld door Stichting Cordaad Welzijn.  

 
Kinderboekenweek 
 
Het is weer bijna Kinderboekenweek! 
Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en 
leuke kinderboeken. Ieder jaar is er een thema en dat is 
dit jaar Vriendschap: Kom erbij! 
Ook bij de bibliotheek in Budel en Maarheeze worden 
er veel leuke activiteiten georganiseerd in deze weken. 
Zo is er op 3 oktober in Budel een echte Kahootquiz 
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8, waar je met je 
vriendje of vriendinnetje aan mee kunt doen. 
Er is een leuke prijs te winnen! 
  

 



Op 4 oktober is er een workshop van Curiosity World, voor kinderen vanaf 8 jaar: 
Is er leven in de ruimte??? 
Kun je vrienden maken met ruimtewezens? 

Vast wel!  Een spannende en interessante middag staat je te wachten! 
Ook zijn er voor kinderen tot 8 jaar leuke interactieve voorleesactiviteiten in het thema ‘Vriendschap’ 
En er is een leuke voorstelling in Maarheeze in de Smeltkroes. 
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen. 
Wees er snel bij, want vol is vol! 
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor het complete programma. 

 
Oproep tot kandidaten voor oudergeleding GMR 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het koersplan 2019-2022? 
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? 
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? Meld 
je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
Meer informatie 
Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 25 september 
ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor 
Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR-leden. 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden. Ook 
kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de contactgegevens 
van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan via 
het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, mmesman@skozok.nl).  Ook het 
aanmelden als ouderlid van de GMR kan via de bovenstaande contactgegevens. 
Informatie over de GMR is te vinden op: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo 
werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd. 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer op sterkte 
hebben! 
Met vriendelijke groet, 
Dian Botteram, voorzitter GMR Ineke Mensink, vice-voorzitter GMR 

 
Tweedehands speelgoed- en kinderkledingbeurs Budel-
Schoot 
 
Op Zondag 23 september organiseren wij onze 
tweedehands speelgoed- en kinderkledingbeurs. Hier 
kunt u voor een leuke prijs, nog prima in orde 2e 
tweedehands binnen- en buitenspeelgoed scoren. Ook 
verkopen we weer herfst- en winterkleding vanaf maat 
86. En natuurlijk zullen er ook weer 
kinderbenodigdheden te koop zijn, zoals bijvoorbeeld 
buggy’s, fiets- of autozitjes. 
Deze beurs vindt plaats in Gemeenschapshuis ‘De 
Reinder’ aan de Grootschoterweg 119 te Budel-Schoot 
van 13.00 uur tot 15.00 uur. De opbrengst van de beurs komt geheel ten goede aan de kinderen van 
Basisschool De Wereldwijzer. 
Voor meer informatie beursbudelschoot@hotmail.com . 
De intree bedraagt € 1,-, kinderen zijn gratis. Denkt u eraan om een tas mee te brengen. 

 

https://www.dewereldwijzer.eu/-temp-uploads/95CFD89B-5056-873B-09142A65199F747D.html


Vlindermiddag IVN Cranendonck 

 
 
Voor de tweede keer organiseert IVN Cranendonck een vlindermiddag voor kinderen van de 
basisschool. Op woensdagmiddag 26 september gaat dat gebeuren. 
In de tuin kun je vlinders zoeken, een speurtocht volgen, allerlei opdrachten uitvoeren. Binnen zijn er 
kleurplaten, kun je een vlinder knutselen of een vlinder bekijken onder een microscoop, en nog veel 
meer. 
Aan het eind van de middag weet je dan hoe vlinders leven, hoe ze hun vijanden te slim af zijn, hoe 
een vlinderbaby eruitziet en hoe een rups in een vlinder verandert. Je hoeft niet alle opdrachten te 
doen; je kiest gewoon uit wat je leuk vindt. 
Om half twee start de vlindermiddag en het duurt tot half vier. Je hoeft je niet aan te melden en 
deelname is gratis. Je vindt het IVN aan de Hoge Weg in Maarheeze (bij de kerk). Als je nog vragen 
hebt kun je bellen (0495 – 592276). 

 
GGD-poepproblemen 
Informatieavond GGD 
Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen 
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad 
tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 
Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen. 
Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen 
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% 
van de 4 tot 7-jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de 
kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het 
kind als de ouders/verzorgers. 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische 
tips om het broekpoepen aan te pakken. 
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur 
is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 
avond zijn 3 euro. 
Aanmelden: Wilt u de informatieavond bijwonen? 
Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl. 



Mindfulness & Relaxing met kinderen 

 
Kinderyoga spelenderwijs, Mindfulness & Relaxing met kinderen 
Heb je zin om te bewegen, soms behoefte aan een rustmomentje of meer ontspanning? 
Wil je leren hoe je je krachtiger voelt en ook plezier maken? 
Kom meedoen met kinderyoga of mindfulness & relaxing. 
We doen leuke yoga-oefeningen en mindfulness-spelletjes. Jongen 
en meisjes van 5 tot 12 jaar zijn welkom. 

 
Even voorstellen! 

Hallo, 
Mijn naam is Jordi van Gennip. 
Ik ben 17 jaar oud en ik woon samen met mijn ouders en jongere zusje in Soerendonk. 
Ik zit nu in het 2de jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. 
Buiten school werk ik bij de Albert Heijn in Budel en voetbal ik bij FC Cranendonck. 
Ook doe ik in het weekend graag leuke dingen met mijn vrienden. 
Ik loop hier vanaf donderdag 30 augustus elke donderdag en vrijdag stage in groep 5/6 en ik hoop 
dat we hier met zijn allen een leuke tijd gaan hebben. 

 
De Wereldwijzer 
Pater Ullingsstraat 3, 6023 AM Budel-Schoot dewereldwijzer.eu 
Vragen? 0495 494343 of infodewereldwijzer@skozok.nl 
  


