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EEN GOED BEGIN
Na afgelopen schooljaar een tijd wegens ziekte uit de running te
zijn geweest, is meester Mario weer present. Zoals vanouds vervangt hij meester Nelis op donderdagmiddag en vrijdagmorgen.
Verder assisteert hij daar waar nodig is.
In groep 8 loopt dit jaar juf Dian van Hoof stage. Zij is een
4e jaars studente aan de Pabo en hoopt dit jaar af te studeren. In de volgende wijzer zal ze zich nader voorstellen.
SCHOOLKALENDER
Op de schoolkalender ontbreken nog enkele data die we in overleg
met de Ouderraad nog moeten vaststellen. Volgende week vrijdag
wordt de schoolkalender meegegeven. Er staat al een voorlopige
kalender op de website onder Schoolkalender/kalender 12-13. De
meeste data zijn daar al in verwerkt.
PAPIERCONTAINER
Zoals u intussen gelezen, gehoord of gezien hebt, is de papiercontainer in opdracht van B&W verdwenen. De argumentatie dat het
legen van de container te duur is, klopt niet. We hebben dan ook
gevraagd het zonder de gemeente zelf te mogen doen. Dit zou voor
de gemeente nog goedkoper geweest zijn dan nu het geval is. Nu
betaalt de gemeente tot januari nog de toegezegde vergoeding. Als
wij het zelf zouden mogen doen, sparen ze ook dat deel nog uit.
Wat er na 1 januari gaat gebeuren, is nog geheel onduidelijk. U begrijpt dat het voor de school/de leerlingen een enorme aderlating zal zijn als er
niets voor terugkomt. We hebben B&W dan ook verzocht terug te komen op hun
besluit. Tot nu toe hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.
NIEUWE METHODES
In de groepen 4 t/m 8 zijn de methodes voor
geschiedenis en aardrijkskunde vervangen.
De nieuwe methode heet Argus Clou. Voor
natuurkennis wordt deze methode komend
jaar aangeschaft. Voor meer informatie kunt u terecht op:
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Natuur-en-techniek/ArgusClou-Natuur-en-techniek.htm

Weer begonnen!!
Redactie:
directiedewereldwijzer@skozok.nl
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BRIGADIERS
Ook dit jaar zijn we blij dat er weer enkele kinderen van groep 8 bereid zijn mee te helpen
met het brigadieren. Afgelopen dinsdag hebben ze instructie gekregen vanuit de politie en
vanaf woensdag draaien ze mee.

OPEN DANSMIDDAG VAN DE TOETERMEGJES UIT BUDEL-SCHOOT
De vakantie is weer voorbij, je bent al weer gewend op school. Ja, dan kunnen we weer gaan starten met het
instuderen van de nieuwe dansen voor de carnavalsperiode. Ook zal er eind oktober een mooie dansmiddag
zijn in de Reinder. Hier mogen jullie ook meedoen.
Dus als je ook bij de springers, dancing girls of shake it up wil komen dansen, is het een heel goed idee om
er nu bij te komen. Je kunt de komende weken meetrainen om te kijken of dit echt iets voor jou is en dan
beslissen of je erbij komt. Daarna moet je wachten tot na de carnaval. Het is nl. erg moeilijk een dans te leren als er steeds nieuwe kinderen bijkomen.
Let op: We trainen op vrijdag namiddag in de speelzaal van de school en de danslerares is Marlène Maas.
De tijden zijn:
Kinderen van Groep 1 t/m 4
15.30 uur tot 16.15
Kinderen van Groep 5 en 6
16.15 uur tot 17.00 uur
Kinderen van Groep 7 en 8
17.00 uur tot 17.45 uur
De Toetermegjes en hun danslerares Marlène Maas hopen weer veel
nieuwe gezichten te mogen begroeten. Op de training kunt U ook meer informatie ontvangen en antwoorden
krijgen op Uw vragen. Ook kunt U bellen naar Claudia Noten 06-33808682 of Marja v. Moorsel 494765.
Tot vrijdag 24 augustus, onze open dansmiddag
De Toetermegjes
TYPLES
Klassikale typeles Budel-Schoot met een unieke lesmethode van Typeopleiding Succes;
De Typetuin!
Op maandag 24/9/2012 gaat de vernieuwde typecursus van Typeopleiding Succes van
start. Tijdstip: 15:30 - 16:30 uur. Locatie: Basisschool De Wereldwijzer.
Leer spelenderwijs op je eigen niveau in korte tijd met tien vingers, blind te typen. De cursus is ook zeer geschikt voor kinderen met dyslexie of andere leerproblemen.
Kijk voor alle informatie op onze website http://www.typeopleiding.nl en meld je aan! Vol = vol.
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 013-5220579 of stuur een email naar
info@typeopleiding.nl.

