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Berichten vanuit de directie 

 

• Open dagen 
Woensdag 30 januari en vrijdag 22 februari zijn er open dagen op de Wereldwijzer. Ouders 
van jonge kinderen zijn van harte welkom om tussen 9.00 uur en 12.00 uur een kijkje te 
nemen in de school en in de klassen. Ook zijn er kinderen, ouders en teamleden, die 
vertellen over de school en vragen beantwoorden. 

• Onthullen nieuw logo 
Basisschool De Wereldwijzer krijgt een nieuw logo. Het is ontworpen door Mireille van 
Seggelen, ontwerper en vormgever –Ookanders! 
Aan de kinderen was gevraagd om over een nieuw logo mee te denken. Daaruit bleek dat 
een wereldbol onderdeel van het nieuwe logo moest worden. Hier heeft Mireille verder over 
nagedacht en dit heeft geleid tot het nieuwe logo. 
We presenteren het nieuwe logo tijdens de open dag op 30 januari 2019 om half 9 in de 
ochtend. In de vlaggenmasten vóór de school worden 2 vlaggen met het nieuwe logo 
gehesen. De vlaggen zijn ontworpen, gemaakt en geplaatst door Patrick Slenders van 
Slenders reclame-producties. 
We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! 

• Continurooster 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er op De Wereldwijzer een continurooster. Op 
maandag, dinsdag en donderdag is er school van half 9 tot half 3 en op woensdag en vrijdag 
van half 9 tot half 1. 
De wens om een continurooster in te voeren, leefde bij veel ouders. Uit de peiling die de 
Medezeggenschapsraad heeft gehouden, bleek dit ook. 
Het team ziet veel voordelen, die de kwaliteit van het onderwijs kunnen vergroten. Zo is er 
onder andere meer ruimte voor overleg en scholing. Er is meer continuïteit en dus ook meer 
rust in de school. 
En samen eten is gezellig en het heeft een positief effect op de sociale vorming. 
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Landelijke opschoondag 
 
Op 23 maart is het Landelijke Opschoondag! 
Met z'n allen ruimen we zwerfafval op in de gemeente Cranendonck. Doe mee met je 
buurtvereniging, sportclub of school en maak kans op gave prijzen! Kijk op 
www.cranendonck.nl/lod   of bijgevoegde folder. 

 
Nieuwe stagiaire in groep 1-2 
 
Hallo, 
Ik ben Lynn Rutten, 15 jaar en zit op het kwadrant in leerjaar 3. Ik kom 
vanaf morgen elke dinsdag stagelopen in groep 1-2 t/m 18 juni. Ik heb er 
super veel zin in! Groetjes Lynn Rutten 

 
Even voorstellen 
 
Ik volg in Sittard een studie voor onderwijsassistent. Door mijn stages kwam ik erachter dat ik gek 
op kinderen ben. 
Voordat ik aan deze studie begon, heb ik een 7- jarige opleiding “paardensport” afgerond in Bilzen 
(België). Ik studeerde af als instructeur dressuur en springen. 
Ik gaf kinderen en volwassenen paardrijles en vond het erg leuk om met kinderen te werken. 
Eigenlijk wilde ik meer tijd met kinderen besteden in 
een grotere groep. Ik ben gelijk na het afstuderen aan 
de Paardenhumaniora, verder gegaan met de 
lerarenopleiding aan de hogeschool PXL te Hasselt. Ik 
wilde leraar worden in het secundair onderwijs. 
Omdat de combinatie paardrijlessen geven en een 
opleiding aan de hogeschool volgen te zwaar bleek, 
ben ik gaan zoeken naar een andere opleiding. Ik ben 
na een jaar overgestapt naar ROC Leeuwenborgh in 
Sittard, omdat deze opleiding beter bij mij past. Ik vind 
het namelijk ook nog steeds leuk om paardrijles te 
geven zowel aan kinderen als volwassenen. 
Ik heb de eerste opleidingsjaren in Maastricht gevolgd 
en liep stage op een openbare basisschool in groep 
1/2 en groep 3. 
Uiteindelijk hoop ik binnen 1,5 jaar af te studeren als 
Onderwijsassistent niveau 4. 
Hier, bij de Wereldwijzer, krijg ik de kans om mijn opleiding af te maken in groep 3/4 van Sandra van 
Doorn. 
Ik zal elke donderdag en vrijdag in deze klas aanwezig zijn als stagiaire. Ik zal met veel liefde en 
plezier uw kind helpen en ondersteunen. 
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