
 

Beste ouder/verzorger, 
De Wijzer 22 november 2018 

 
Wie denkt en helpt er mee? 

Een mooie en uitdagende leeromgeving vinden wij belangrijk. Zowel binnen de school als buiten de 
school. We willen graag 2 werkgroepen formeren waarin ouders, school en omgeving samenwerken 
om de buitenomgeving op te knappen. 

1. Werkgroep "speelplaats". 
2. Werkgroep "oude kleuterschool". 

Heb je interesse om mee te denken en om dus deel uit te maken van de werkgroep? Geef dit aan bij 
de leerkracht of de directie. Als er meer concrete plannen klaar zijn, vragen we graag nog eens jullie 
hulp om de plannen ook te realiseren. Samengaan we voor iets prachtigs voor de kinderen en voor 
Schoot! 

 
Bericht van de ouderraad 
Bericht van de Ouderraad 
De leden van de Ouderraad (OR) verzorgen per schooljaar verschillende activiteiten voor de 
kinderen, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
ouder/verzorgers en leerkrachten in een ontspannen sfeer met elkaar in contact kunnen komen en zo 
een fijne sfeer ervaren binnen de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoolfeest. De leerlingen 
doen allemaal een optreden en de leerkrachten lopen tussen de ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. 
Ouders krijgen dan de mogelijkheid om een praatje te maken met de leerkrachten in een andere 
setting. Ook de leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zo kennis te maken met ouders, opa’s en 
oma’s. 
Tijdens zo’n activiteit als het schoolfeest, wordt er vaak een loterij gehouden of net als afgelopen 
keer werden er ook werkjes van de kinderen voor een klein bedrag verkocht. Deze loterij/bijdrage 
komt dan vervolgens weer ten goede van uw kinderen. 
Doordat er een burgerinitiatief is geweest van één van de ouders uit de OR, is er bij de 
gemeentesubsidie aangevraagd en hebben we dit gekregen om het schoolfeest in het thema 
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”werelddelen” te kunnen organiseren. Deze subsidie én de opbrengsten van de dag zelf, hebben het 
mooie bedrag van 800 euro opgebracht. Dit bedrag zal in het komende jaar ten goede komen van uw 
kind, de school en leerkrachten. 
Ook organiseren we 1 keer per jaar een kienavond. Voordat we deze avond kunnen houden, is er al 
veel werk verzet. Er moeten leuke prijzen worden gescoord, zodat mensen ook willen komen kienen. 
Deze prijzen komen vaak van de plaatselijke ondernemers. Denk vooral aan ondernemers uit Budel-
Schoot, Budel en Weert. Echter het moet allemaal gevraagd en opgehaald worden. Vervolgens 
worden er prijzen gecombineerd totdat het aantal prijzen overeenkomt met het aantal rondes dat er 
gespeeld wordt. Zo hebben we al verschillende kienavonden gehouden met een mooie opbrengst. 
Afgelopen keer was de opbrengst van deze avond maar liefst 900 euro. Door de opbrengsten van 
deze activiteiten zijn wij als ouderraad onder andere in staat om een grote bijdrage te doen voor de 
Sinterklaas-activiteit. Denk hierbij niet alleen aan het cadeautje dat de kinderen krijgen maar ook aan 
alles eromheen. De Sinterklaas en zijn Pieten, het strooigoed en de versieringen op school.   
Ook gaat er vanuit de ouderraad een grote bijdrage naar het schoolreisje. Het is niet alleen de entree 
die geld kost maar ook het vervoer ernaartoe. Zonder deze bijdrage zouden we van de ouders een 
veel grotere bijdrage moeten vragen. 
Maar de OR doet nog meer. Naast de grote dingen zijn er ook kleine zaken die bekostigd worden. 
Zoals bijvoorbeeld “De dag van de leerkracht” en “De meesterlijke juffen dag.” Dit is de dag dat de 
leerkrachten hun verjaardag vieren. Op deze dag verzorgen de leerkrachten een leuke dag voor de 
kinderen, maar de kinderen willen dat ook een kleinigheidje aan hen geven. Ook al is het een 
kleinigheidje, het wordt zeer gewaardeerd door de leerkrachten. 
Verder staat er nog een bedrag van 1800 euro gereserveerd om de speelplaats op te knappen. Voor 
een aantal ouders klinkt dit waarschijnlijk bekend in de oren. Er is namelijk al langer sprake van dat 
de speelplaats aangepakt gaat worden. Dit is er door omstandigheden telkens niet van gekomen. 
Nu wordt het weer opgepakt en gaan we ons best doen om dit zo snel mogelijk te kunnen 
realiseren. 
Mocht je nu zelf een leuk idee hebben voor een leuke activiteit (of dit geld op brengt of niet), je kunt 
hier altijd mee bij de ouderraad terecht en wellicht kunnen we er iets mee. 
Met Vriendelijke Groet 
De Ouderraad 

 
Berichten vanuit de directie 
• Inloop 

Tussen 8.15 uur en 8.25 uur zijn ouders welkom in de klas. Doel hiervan is dat kinderen 
kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Ook is het dan mogelijk kort tegen de juf/meester 
iets te zeggen wat voor die dag belangrijk is om te weten. Deze 10 minuten zijn echter niet 
bedoeld voor gesprekken over het kind. Daarvoor dient u een afspraak te maken met de 
leerkracht. 

• Sinterklaas op school 
Op dinsdag 4 december brengen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan de Wereldwijzer. 
We wachten ‘s morgens op de speelplaats op hem welkom te heten. De school is door ouders 
en een oma prachtig versierd in Sinterklaasstijl. Heel erg bedankt. Het ziet er gezellig uit. 

• Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Woensdag 7 november heeft Mad Science een spectaculaire science show gegeven op 
school. Bij voldoende deelname verzorgen zij ook na school een wetenschap & techniek 
cursus op De Wereldwijzer, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. 
 
 
 

  



De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. Data van de cursus: 
Woensdag 12-12-2018 
Woensdag 19-12-2018 
Woensdag 9-1-2019 
Woensdag 16-1-2019 
Woensdag 23-1-2019 
Woensdag 30-1-2019 

 
Starttijd: 13:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 21-11-2018 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 

• Schoolfruit 
Van 12 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit 
per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 
groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u 
elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 

• Mindful Kinderyoga 
Mindful kinderyoga is een mix van kindgerichte yoga en mindfulness voor kinderen. Centraal 
staan beweging, ontlading (op muziek), ademhaling- en zintuigspelletjes, balans, 
ontspanningsoefeningen en aandachtoefeningen. Spelenderwijs iedere les een leuk thema. 
Het thema van de les wordt afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van het kind. 
Kinderyoga en mindfulness levert een positieve bijdrage aan je vitaliteit, soepelheid, innerlijke 
rust en het vergroot je concentratie & aandacht. Daarnaast geeft het een extra stimulans voor 
het zelfvertrouwen en zelfbeeld. 
Jongens en meisjes van 5 t/m 12 jaar zijn welkom! 
Meer informatie vind je op de site: 
www.dezonnevoetjes.nl  

 
Wauw! 

 
En dan kom je op maandagmorgen op school, is de gehele school supermooi versierd in het thema 
sinterklaas! Aan alle mama's en oma's die versierd hebben een superrrrr dankjewel! Het is echt 
prachtig! 
Neem een kijkje in het fotoalbum voor een impressie, of loop zelf gerust even binnen! 

  



Kerstmarkt 2018 
Op zondag 9 december organiseren het Dorpsplatform Sterk Schoot, de Ouderraad van 
Basisschool de Wereldwijzer, Jong Nederland en voetbalvereniging Rood-Wit '67 samen wederom 
een supergezellige kerstmarkt! 
Tussen 13.30 u en 17.00 u kun je terecht in de lekker warme en sfeervol verlichte Reinder voor al je 
kerstinkopen. Heel veel tafels staan vol met kerstspullen, sieraden, kaarten, woningdecoratie, etc. 
Ook kun je genieten van soep, worstenbroodjes, wafels en natuurlijk een glaasje glühwein. Erik 
Peeters is onze gastheer en kondigt de optredens aan van het koor Experience en jeugdkoor Animo. 
Diverse dansgroepen laten hun nieuwste dans aan u zien. De kerstman brengt een bezoek en deelt 
snoepjes uit aan de kinderen.  
Om deze kerstmarkt te kunnen organiseren worden er gedurende de hele middag loten verkocht.  
Er zijn prachtige prijzen te winnen, allemaal geschonken door de plaatselijke winkeliers. 
Deze happening mag je niet missen! Graag tot zondag 9 december!! 

 
Schoolgroente en schoolfruit 

 
 
Beste ouders, 
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per 
week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 
dag te halen. 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl. 
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

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