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De zomervakantie lijkt al weer heel lang geleden en de kleuters zijn dan ook weer
aardig aan het schoolritme gewend. Gelukkig hebben we een prachtige nazomer en
daar hebben de kinderen (en natuurlijk ook de juffen) buiten op de speelplaats in
volle teugen van kunnen genieten. Ook in de klas hebben we aan het thema ‘zomer’
gewerkt middels gesprekjes, verhaaltjes, prentenboeken, liedjes, versjes, spelletjes
en knutselwerkjes. Zo hebben de kinderen prachtige zwembroeken, badpakken en
heuse bikini’s zelf ontworpen.
Momenteel zijn we met het thema ‘vormen en kleuren’ bezig. Hierbij maken we ook
gebruik van het prachtige nieuwe touchscreen dat wij in onze groep hebben gekregen. Met dit schitterende medium kunnen wij
ons onderwijsaanbod verrijken met spelletjes,
praatplaten, filmpjes, liedjes etc. Het volgende
liedje kunt u op You Tube terugvinden (als u de
eerste zin van het liedjes intypt). Uw kind zal
de melodie en de bijbehorende plaatjes meteen
herkennen en uit volle borst mee gaan zingen.
Liedje
Rood, rood, rood, ja rood zijn de tomaten
Rood, rood, rood, tomaten die zijn rood
Mijn rechter- en mijn linkeroog die zien de hele regenboog
Kleuren op een rij en welke kleur kies jij
Blauw, blauw, blauw, ja blauw zijn alle luchten
Blauw, blauw, blauw, de luchten die zijn blauw
Mijn rechter- en mijn linkeroog die zien de hele regenboog
Kleuren op een rij en welke kleur kies jij
Geel, geel, geel, ja geel zijn de bananen
Geel, geel, geel, bananen die zijn geel
Mijn rechter- en mijn linkeroog die zien de hele regenboog
Kleuren op een rij en welke kleur kies jij?
DE 'BASISONDERWIJS 2012-2013. (www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs)
Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen; informeert u over de gang van zaken op de
basisschool. U kunt de gids bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een school voor uw kind
gaat kiezen. De gids is bestemd voor ouders en verzorgers en bevat onder andere de
volgende onderwerpen:
keuze van een basisschool;

prestaties en toetsing;

vakken op de basisschool;

leerproblemen;

indeling van een schooldag;

ouders en basisschool;

Verder bevat de gids adressen en telefoonnummers. Ook is een lijst met vragen opgenomen die u kan helpen bij de keuze van een school.
Redactie:
directiedewereldwijzer@skozok.nl
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AFSPRAKEN VOOR DE MAAND

SEPTEMBER/OKTOBER

18 september

Infoavond groep 8: 19.00 uur

25 september

Vergadering Mr 16.00 uur

25 september

Ouderavond groep 5

02 oktober

Vergadering ouderraad 20.00 uur

03 oktober

Start Kinderboekenweek

04 oktober

Groep 5 en 6 naar de Bieb

15 t/m 19 oktober

Herfstvakantie

2E HANDS SPEELGOED-EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT
Op zondag 14 oktober organiseren wij onze 2 e-hands speelgoed- en kinderkleding beurs weer in gemeenschapshuis “De Reinder” in Budel-Schoot. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de kinderen van
Basisschool de Wereldwijzer en PSZ De Kruimelhoek.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar kinderkleding (vanaf maat 86), speelgoed (klein binnenspeelgoed maar ook
fietsjes, tractors e.d.) en babybenodigdheden (buggy’s, boxen, autostoeltjes e.d.)
De spullen die u aanlevert moeten worden genummerd en voorzien van een prijs en omschrijving. Hiervoor kunt
u voorgedrukte stickervellen kopen à €1,- per stuk, waarmee u 21 artikelen kunt inbrengen ( max. 3 vellen pp.).
Ben er op tijd bij , want we geven maximaal 200 lijsten uit en op=op.
Wij gaan proberen deze artikelen voor u te verkopen en vragen hiervoor slechts 15% van uw verkoopprijs. De
rest van uw opbrengst is geheel voor uzelf.
U kunt de stickervellen afhalen in gemeenschapshuis “de Reinder” grootschoterweg 119 Budel-Schoot op de
volgende data:
Woensdag 3 oktober van 8.45 tot 11.00 uur.
Donderdag 4 oktober van 20.00 tot 21.00 uur.
Het is niet mogelijk om lijsten te reserveren.
Bij eventuele vragen kunt u mailen naar: beursbudelschoot@hotmail.com
Het inbrengen van de spullen is op zaterdag 13 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur. De beurs is op zondag 14
oktober van 10:00 tot 12:00 uur. Niet verkochte spullen kunnen worden opgehaald op zondagmiddag tussen
15.00 en 15:30 uur
Wij hopen op veel inbreng en belangstelling!
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om op zondag 14 oktober a.s. tussen 10:00 en 12:00 uur een kijkje
te komen nemen en de entree is gratis.
ROTS EN WATER TRAINING
De Rots & Water training is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar die te maken hebben met:
- Faalangst
- Negatief zelfbeeld
De complete trai- Concentratieproblemen
Doel van de training:
ning bestaat uit 5
- Pesten
- meer zelfvertrouwen
lessen van 2 uur.
- Sociale onhandigheid
- meer sociaal vaardig
- Moeite met eigen keuzes maken
- meer weerbaar
- Onveilig gevoel in een groep
Startdatum training:
- woensdag 24 oktober
Meer informatie en aanmelden op:
- 18.00-20.00
www.ingrid-meurkens.nl
Locatie:
of bel naar 06-13689209
Gymzaal Budel-Dorplein

