
  

Nieuws vanuit de directie 
 
Goed van start 
De eerste 3 weken van het schooljaar zijn alweer bijna om. We zijn goed gestart op 
de Wereldwijzer. Iedereen is op school en daar zijn wij heel blij mee. De sfeer is 
goed en er wordt alweer hard gewerkt. Samen spelen en samen leren vinden wij 
belangrijk en dat zie je dan ook volop terug in de school. Het overblijven op school 
gaat steeds beter. Kinderen én leerkrachten hebben er natuurlijk even aan moeten 
wennen. Heeft uw kind er nog moeite mee, geef dit gerust aan, dan kijken we 
samen wat er nodig is. We maken er samen een geweldig mooi schooljaar van!! 
 
Buitenomgeving 
De schoolomgeving is weer een stukje kleurrijker geworden. De panelen aan de 
speelplaatszijde zijn geschilderd. Ook is er hard gewerkt om het schoolplein netjes 
te maken. Er worden vervolgstappen gezet om de speelplaats aantrekkelijker te 
maken. Binnenkort horen we hoe het verder gaat met de ontwikkelingen met 
betrekking tot de oude kleuterschool. Kortom: ook hier zijn we volop in beweging! 
 
Vrijwilliger 
De afgelopen week is Eyoel bij ons op school vrijwillig komen helpen. Eyoel komt uit 
Ethiopië en woont momenteel in het AZC. Hij vindt het fijn om te helpen op school. 
Voorlopig is hij er op momenten dat ook Jan op school is. Over een paar weken 
bekijken we hoe we verder gaan. Als Eyoel op school blijft, zal hij zich in de 
volgende nieuwsbrief aan jullie voorstellen. 
 
Algemene ledenvergadering Ouderraad 
Dinsdag 22 oktober is de algemene ledenvergadering van de Ouderraad. Noteer de 
datum alvast in de agenda. Jullie ontvangen van de Ouderraad nog een uitnodiging. 
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Informatie-avond 
 

 
 
Wat geweldig fijn om te zien hoe druk het was op de informatie-avond. 
De kinderen hebben enthousiast verteld wat ze gaan leren dit schooljaar en welke 
materialen ze allemaal gebruiken. Fijn om zo samen te zijn in de school! 

 
Mad Science 
In de maanden december en januari is het mogelijk om uw kind techniekworkshops 
te laten volgen.  Deze zullen op dinsdag plaatsvinden van 14.45u tot 15.45u op 
onze school.  De workshops worden begeleid door een medewerker van Mad 
Science. 
Meer info vindt u op onderstaande link: 
https://nederland.madscience.org/cursus.aspx 

 
Versterking voor de verkeerswerkgroep 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Heeft u interesse om de verkeerswerkgroep te komen versterken? 
Deze werkgroep overlegt een paar keer per jaar en zorgt er voor dat de 
verkeersactiviteiten (o.a. de fietscontrole, het goed leren oversteken, de step- en 
trapvaardigheden) goed georganiseerd worden. 
Als u geïnteresseerd bent, mag u zich opgeven bij juf Ilse.  
Persoonlijk of per mail: ijansen@skozok.nl 
Met vriendelijke groeten,  
Ilse Jansen 

 
Even voorstellen, Robin 
Hoi, mijn naam is Robin Hoever. Ik ben 23 jaar oud en ik volg de opleiding 
Onderwijsassistent. 
Ik zit momenteel in mijn laatste jaar. Mijn studie volg ik in Sittard, waar ik één dag 
per week heen ga. De andere dagen werk ik en loop ik stage bij Bs. De 
Wereldwijzer. Ik zal elke donderdag en vrijdag in de groep zijn. 
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 3/4 bij juffrouw Sandra. 
Dit jaar mag ik weer stagelopen op deze school. Ik vind het een geweldig leuke 
school. Ontzettend mooie kinderen en een heel gezellig team met collega’s. 
Ik kreeg dit jaar de kans om bij de kleuters stage te lopen bij juffrouw Cindy en 
juffrouw Marian. 
In het eerste jaar van mijn opleiding heb ik ook al stagegelopen in een kleutergroep. 
De doelgroep is mij dus niet vreemd. Wel lijkt het mij heel erg leuk om nog meer bij 
te leren over deze jonge doelgroep. 



Hopelijk kunnen we er samen een mooi schooljaar van maken en er samen voor 
zorgen dat de nieuwe kleuters zich thuis mogen voelen op deze leuke basisschool!  

 
Even voorstellen, Jaap 
Ik heet Jaap Martens en ik ben 17 jaar oud. 
In Eindhoven volg ik de opleiding voor onderwijsassistent. 
Ik zit nu in het 2e leerjaar en mag nu stage lopen op de Wereldwijzer! 
Hier ben ik dan ook te vinden op donderdag en vrijdag. 
Mijn hobby’s zijn voetballen en varen.  

 
Even voorstellen, Tim 
Hallo, mijn naam is Tim Verhoeven.   
Ik volg de opleiding onderwijsassistent leerjaar 2 op het Summa. 
Ik loop stage op basisschool de Wereldwijzer in groep 5/6. 
Mijn hobby’s zijn voetballen en leuke dingen doen met mijn vrienden. 

 
Even voorstellen, Sam 
Hallo mijn naam is Sam Rodenburg en ik ben 18 jaar. 
Ik zit op het Summa College in Eindhoven en ik volg de opleiding 
onderwijsassistent. Dit is mijn 2e jaar. Ik ben dit schooljaar op donderdag en vrijdag 
te vinden in groep 7-8. 
Een van mijn hobby’s is volleybal spelen bij Ledûb (Budel), daarnaast houd ik van 
tekenen en fotograferen.  

 
Even voorstellen, Jens 
Mijn naam is Jens de Wit, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Budel. 
Mijn hobby´s zijn voetbal, motorcross, fitness en snowboarden. 
Ik volg de Pabo op Hogeschool de Kempel in Helmond en zit nu in het derde jaar. 
Mijn vorige stageplaatsen waren De Stapsteen in Maarheeze, het St. Joan in 
Soerendonk en de Schatkist in Budel. Ik heb al stage gelopen in groep 1/2, groep 
5/6 en groep 8. 
Dit jaar ben ik iedere dinsdag in groep 3/4 op de Wereldwijzer te vinden. 
Voor mij is het belangrijkste dat de kinderen een fijne tijd beleven en dat we veel 
gaan leren, van en met elkaar. Als u even een praatje wil maken, loop dan gerust 
even binnen. 
Groeten Jens 

 
Kind en scheidingsloket 
Wat betekent een echtscheiding voor mijn kind?  
Voor deze en alle andere vragen over kinderen in scheidingssituaties kun je vanaf 2 
september terecht bij het Kind- en scheidingsloket in Budel. 
Waarom dit loket? Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van 
een scheiding te voorkomen, beperken of op te lossen. In Nederland krijgen 
ongeveer 70.000 kinderen per jaar te maken met de scheiding van hun ouders. 
          Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren 
kinderen van gescheiden ouders ongeveer tweemaal zoveel problemen vergeleken 
met jeugdigen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere 
schoolprestaties. De gevolgen van een scheiding verschillen in ernst. Met ongeveer 
twee derde van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van 



tijd weer redelijk tot goed. Een derde van de jeugdigen ervaart de genoemde 
gevolgen in ernstige mate. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, 
duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor 
een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Voor wie is dit loket? 
Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het 
voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. 
Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn 
welkom. 
          Wat biedt het loket? Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw 
vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & 
Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. 
Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende 
oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals: 
• Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden? 
• Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen? 
• Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat 

een kind loyaal kan zijn naar beide ouders? 
• Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin?  
• Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar? 
• Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding 

alsnog kan worden voorkomen? 
• Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/ de relatie voorbereid 

op een scheiding? 
• Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin 

begeleid worden? 
Wanneer is het loket open? Elke eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.00 
uur. Het loket bevindt zich in het gemeentehuis in Cranendonck , Capucijnerplein 1 
in Budel. U kunt gewoon binnenlopen zonder afspraak. 
Dit loket is een samenwerking tussen gemeente Cranendonck en Looijmans 
Coaching & Mediation. Het betreft een pilot die in de zomer van 2020 wordt 
geëvalueerd. 

 
Sjors Sportief 

 
Beste ouders, 
Maandag 2 september werden de boekjes van Sjors Sportief naar alle scholen in 
Cranendonck gebracht. In het boekje staan activiteiten van heel veel verschillende 
verenigingen en organisaties die in Cranendonck actief zijn. De leerlingen spreken 
in de klas het boekje door en kunnen dan al activiteiten, de meeste zijn gratis, 
uitzoeken. Via de website www.sjorssportief.nl kan uw kind aangemeld worden voor 
een of meer van de activiteiten vanaf 4 september om 15.00u. 
Een filmpje over Sjors Sportief en Sjors Creatief kunt u vinden via de link: 
https://www.sjorssportief.nl/video. 
Als u nog wat vragen heeft, kunt u bijgevoegde folder raadplegen. 
Heel veel plezier met alle activiteiten! 
Namens Sjors Sportief, 
Carrie van Hoef (Cordaad Welzijn) 
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