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Berichten vanuit de directie 
 Afscheid TSO 

Heel wat jaren hebben ouders op school de tussenschoolse opvang verzorgd. Samen met 
de kinderen eten en spelen. Met de komst van het continurooster in het nieuwe 
schooljaar, is het tijdperk van de TSO op school voorbij. 
De TSO ouders willen op donderdag 4 juli alle kinderen op iets lekkers trakteren tussen 
de middag. De kinderen hoeven dan dus geen eten mee te nemen naar school. Dat is 
een super fijn gebaar. Daarom blijven op 4 juli alle kinderen tussen de middag op school 
en is om 14.00 uur de school uit. We nemen dan ook afscheid van onze kanjers uit groep 
8. 
TSO ouders, heel erg bedankt! 

 Schoolfeest op de Wereldwijzer 
7 Juni werd het jaarlijkse schoolfeest gehouden op de Wereldwijzer. Thema dit 
jaar: HOLLAND! Vanwege de weersvoorspellingen, vond het feest vooral binnen plaats. 
Dat mocht de pret niet drukken want het was een gezellig samenzijn! Kinderen, ouders, 
familieleden, vrienden en bekenden hebben genoten van de optredens van de leerlingen. 
Oud Hollandse liedjes gespeeld en gezongen, dansjes (natuurlijk ook de klompendans) 
en een quiz over Nederland, het kwam allemaal voorbij. Ook hadden de kinderen 
kunstwerkjes gemaakt die verkocht werden. Leuk om te zien dat er zoveel creatief talent 
aanwezig is op school. 
De geweldige inzet van de Ouderraad heeft zeker meegeholpen aan het slagen van dit 
schoolfeest. De hal was mooi versierd. Kinderen konden oudhollandse spellen doen, ze 
konden springen op het luchtkussen en het rad van fortuin ontbrak natuurlijk niet! 

 Eindtoets in groep 8 
Voor onze groep 8 leerlingen zit de basisschool periode er bijna op! In de laatste weken 
gaan ze nog samen met groep 7 op kamp en natuurlijk gaan ze samen ook de musical 
opvoeren. Als herinnering aan de basisschoolperiode krijgen ze een mooi foto boek, 
waarin de 8 jaar op basisschool de Wereldwijzer in beeld worden gebracht. De leerlingen 
en alle juffen en meesters schrijven er hun herinneringen bij. Mireille van Seggelen maakt 
er elk jaar weer een bijzonder mooi boek van. 
In april maakten de leerlingen van groep 8 de eindtoets IEP. Wij zijn trots op het mooie 
resultaat dat ze hebben gescoord. Ze voldoen aan de inspectienorm. In september 
stromen ze uit naar verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs. Wij wensen hen 
een fijne verdere schooltijd toe en vooral heel veel geluk op hun levenspad. 

 Opfleuren schoolomgeving 
Sinds januari wapperen er voor de school mooie vlaggen met het logo van de 
Wereldwijzer. In de week van 17 juni hebben we samen nog meer kleur gegeven aan de 
schoolomgeving. De houten panelen op de voorzijde van de oude kleuterschool zijn 
beschilderd. Er komen nog kleine afbeeldingen en spreuken op te staan. Er is enthousiast 
gewerkt! Dankjewel! 

 Korte samenvatting tevredenheidsmeting ouders: respons = 52 % 
Over het algemeen zijn de ouders redelijk tevreden over de Wereldwijzer. De ouders zijn 
zeer tevreden over de leerkracht van hun kind. Ze zeggen dat hun kind met vragen altijd 
bij de leerkrachten terecht kan,  dat er een goed contact is tussen leerkracht en kind, dat 
er een prettige sfeer is en dat hun kind het naar zijn/haar zin heeft op school.  De directie 
is duidelijk en is open over het beleid op school. 
Het minst tevreden zijn ouders over de sportfaciliteiten en over het optreden tegen 
pesten. Graag willen ze ook beter op de hoogte zijn van hetgeen er in de groep gebeurt. 
Ook spreken ze de wens uit dat de speelplaats wordt opgeknapt. 

 Korte samenvatting tevredenheidsmeting leerlingen groep 5-8: respons: 39  ll-en 
Over het algemeen zijn de leerlingen van de Wereldwijzer matig tevreden over hun 
school. De leerlingen zijn zeer tevreden over leerkracht. Deze geeft goed les, kan goed 



uitleggen en de leerkracht zorgt ervoor dat het kind zich prettig voelt in de klas. 
Leerlingen willen graag beter leren hoe ze een goede spreekbeurt kunnen geven en hoe 
ze een goed werkstuk kunnen maken. Ze willen nog beter leren werken met de computer, 
het chromebook, en de tablet. 
Ouders en kinderen bedankt voor het invullen van de vragenlijsten. Bedankt voor alle tops 
en tips. 

 Toekomst van de Wereldwijzer 
We zien dat het leerlingenaantal op de scholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein daalt. 
Skozok (het bestuur van onze stichting) heeft daarom aan de gemeente gevraagd om in 
overleg te gaan. Ook teams en Medezeggenschapsraden vinden het verstandig om 
samen te gaan zitten en informatie uit te wisselen. “We kunnen beter vóór dan ná 
denken”. Bij dit overleg willen we ook “Sterk Schoot’ betrekken. Of dit iets betekent voor 
de toekomst van de school ligt nog helemaal open. We houden jullie op de hoogte! 

 Oproep nieuw GMR lid 
 
 

Bezoek aan het Ringselven 

 

 
 

Woensdagochtend is groep 5/6 naar het Ringselven in Budel - Dorplein geweest voor een 
IVN-wandeling. Samen met ouders en gidsen hebben we veel nieuwe dingen geleerd over 
de (plaatselijke) natuur. Het thema van deze wandeling was water. De hele dag stond 
overigens in dit thema. Op weg terug naar school werd ons nog eens duidelijk gemaakt, dat 
we geen invloed hebben op de kringloop van het water. Resultaat: een nat pak.  
Ondanks dit, hebben we een fijne ochtend gehad.  

     
 

  



Typecursus op school 
 

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus 
van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de 
groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar 
leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel. 
Startdatum: vrijdag 4 oktober 2019 
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur 
Leslocatie: Basisschool De Wereldwijzer, Pater Ullingstraat 3 6023 AM 
BUDEL-SCHOOT. 

 
 

Nieuw zandbakspeelgoed! 

 

 
 
Superrrrr blij met ons nieuwe zandbakspeelgoed! Gekregen van de TSO!  
Dankjewel namens alle kinderen! 
Laat het goede weer maar komen! 

Lekker lezen …. ook in de vakantie 

 
 

Lekker lezen …. ook in de vakantie 
 
Nog even en de zomervakantie komt eraan! Alle kinderen hebben zes weken vrij om leuke 
dingen te doen: of ze nu op vakantie gaan of lekker thuisblijven. Om het 
bekende  zomerdipje ( terugval) te voorkomen in het leesniveau is het erg belangrijk dat 
kinderen blijven doorlezen in de vakantie.  
Boeken en verhalen zijn niet alleen leuk, het is ook een heerlijk moment van ontspanning om 
weg te duiken in een leuk, spannend, mooi boek. Of een grappig, interessant tijdschrift 
wellicht. Kom eens naar de bieb om te zien wat er allemaal is.  
De kinderen van groep 3 t/m 5 krijgen een leuke leesbingo mee in de vakantie zodat ze extra 
gestimuleerd worden om iedere dag 10 minuten te lezen. Deze nemen ze na de vakantie 



weer mee terug naar school bij  hun nieuwe juf of meester. Samen gaan we dan praten over 
de boeken die de kinderen gelezen hebben. Zo kunnen de kinderen hun klasgenoten 
enthousiast maken over hun favoriete boek.  
Kijk ook eens op de vakantiebieb-app, hier staan wel 30 verschillende jeugdboeken op voor 
alle leeftijden, gratis! Van 1 juni tot 1 september! Voor informatie kijk ook 
op www.vakantiebieb.nl. 
Het is heel fijn als u als ouder het lezen in de vakantie blijft stimuleren.  
Samen proberen we dan de zomerdip te voorkomen en zo hopen we dat kinderen niet 
terugvallen in het behaalde leesniveau. 
Fijne vakantie, 
Met vriendelijke groet, ook namens leerkrachten en vrijwilligers, 
Jill Billekens, Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school Bibliotheek de Kempen 
 


