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De Voorleeswedstrijd!!

2E HANDS SPEELGOED-EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT
Op zondag 10 maart 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 27 februari van 8.45 tot 11.00 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 9 maart tussen 10:00 en 12:00 uur. De
beurs is op zondag 10 maart 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 10
maart a.s. tussen 10:00 en 12:00 uur een kijkje te komen nemen en de entree is gratis.
Redactie:
directiedewereldwijzer@skozok.nl

BA SISSCHOOL DE WERE L DWIJZE R / P ZS DE K R UIMELHOEK

Pagina 2

AFSPRAKEN VOOR DE MAANDEN MAART
05 maart

Vergadering Mr 19.00 uur

12 maart

Vergadering Or

13 maart

Ouderavond over project “Lentekriebels” 19.30 u - 21.00 u

20 maart

2e rapport / Boomplantdag gr. 7

25/28 maart

10– minutengesprekken

28 maart

Paasontbijt

OPEN DANSMIDDAG VAN DE TOETERMEGJES UIT BUDEL-SCHOOT
Carnaval is weer voorbij, dat betekende ook een drukke tijd voor de verschillende dansgroepen van de Toetermegjes. Vele ogen waren dan ook op ons gericht tijdens de bonte avonden en kinderbontemiddag in BudelSchoot.
We staan met zijn allen weer te popelen om met een nieuwe dans te beginnen. Dit is dan ook het moment om
je bij ons aan te sluiten als je dansen leuk vindt.
A.s. vrijdag kun je eens komen kijken of dit iets voor jou is en mag je zomaar 2x gratis meetrainen. Je bent
op de onderstaande tijden welkom in de speelzaal van basisschool de Wereldwijzer te Budel-Schoot en de
danslerares is Marlène Maas.
De tijden zijn:
 Kinderen van Groep 1 t/m 4
15.30 uur tot 16.15 uur




Kinderen van Groep 5 t/m 6

16.15 uur tot 17.00 uur

Kinderen van Groep 7 t/m 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 Marja v.Moorsel 494765. Tot vrijdag 22 februari, onze open dansmiddag. De Toetermegjes
DE NATIONALE VOOR LE
LEESWEDSTRIJD
ESWEDSTRIJD
De voorleeswedstrijd
Op woensdag 20 februari was de nationale voorleeswedstrijd in de Smeltkroes in Maarheeze.
Toen ik ’s ochtends opstond dacht ik meteen van: “O nee vandaag is de voorleeswedstrijd in Maarheeze.”
Gelukkig gingen mijn vader, moeder, zusje en mijn hele klas mee om mij aan te moedigen.
Uiteindelijk was ik aan de beurt om voor te lezen. Toen ik op de stoel zat riep mijn klas eerst de yell en daarna begon ik.In het begin zat ik helemaal te trillen, maar toen ik begon, ging het vanzelf weer weg.
Toen ik klaar was, kreeg ik een heel groot applaus van iedereen in de zaal. Daarna riep mijn klas nog een keer
de yell.
Toen de jury ging beslissen wie er zou winnen, kwam er iemand die ons nog ging vermaken.
Rémon
Eerst moesten er nog een paar kandidaten voor de uitslag een bosje bloemen aan de jury geven en daarna
kwam de uitslag. Helaas heb ik niet gewonnen maar het was wel een super leuke dag!
Afgelopen woensdag 20 feb was de nationale voorleeswedstrijd. De wereldwijzer kwam met een goeie krullenkop onze eigen Rémon. We vertrokken van de Wereldwijzer rond 9:15 . We kwamen ongeveer 15 minuten
later aan in de Smeltkroes. Daar waren al een hele boel leerlingen van andere scholen. Toen de voorleeswedstrijd begon, mocht iedere school een yell laten horen om hun leeskampioenen aan te moedigen. Er waren 9
scholen die meededen aan de wedstrijd. Onze Rémon was als 7 de aan de beurt. Er waren echt goede lezers
bij, maar ook lezers die het niet zo goed deden. Maar het bleef toch wel prachtig om naar te luisteren en je
in te beelden hoe het zou zijn als je echt zo zou leven, bijvoorbeeld als een ridder die voor de jonkvrouw
vecht of als schatzoeker die een piramide in sluipt op zoek naar goud. Alle verhalen waren prachtig, maar er
kon er maar een winnen. Helaas was dat niet onze Rémon maar Anouk Kober die prachtig had voorgelezen.
Maar alle lezers, bedankt voor de prachtige verhalen! Van Thomas Zincken

