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Beste ouders/verzorgers, 
Door alle corona-perikelen hebben we elkaar al een hele poos niet kunnen ontmoeten op de 
wijze zoals we dat gewend waren en zoals we dat graag zouden willen. De regels worden nog 
steeds aangescherpt en dat betekent dat we waarschijnlijk voorlopig vooral kunnen 
communiceren via de mail of via (beeld)bellen. 
In deze Wijzer een aantal dingen die ik onder jullie aandacht wil brengen. 
 
Goed van start 

We zijn goed gestart op school. Hopelijk kunnen de scholen ook 
openblijven. Omdat dit voor de zomervakantie anders was, 
realiseren we ons des te meer hoe heerlijk het is om tussen en 
met de kinderen en de collega’s te werken. We genieten er extra 
van! 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van de bestuurder, 
kunnen we nagenoeg geen vervangers meer inzetten. Afgelopen 
periode hebben we de afwezigheid van leerkrachten intern 
kunnen opvangen. Zeer krachtig en waardevol om te ervaren hoe 

de teamleden zich samen verantwoordelijk voelen voor al onze kinderen op de 
Wereldwijzer. Dat is een dik compliment waard. Het doet goed dat we dit ook van de ouders 
terug horen. Op de dag van leerkracht (5 oktober) werden we door de Ouderraad verrast 
met een heerlijke taart en een prachtig herfststukje. De mooie samenwerking tussen 
kinderen, ouders en teamleden geeft alle vertrouwen dat we ook nu in deze bijzondere 
“coronaperiode” samen veel kunnen bereiken. Dankjewel 
allemaal! 
 
Toekomst school 
Zowel op de Wereldwijzer als op de St. Andreas zitten op 
dit moment ongeveer 70 kinderen. In het voorjaar van 
2020 heeft het toenmalige schoolbestuur bekend gemaakt 
dat het niet langer vanzelfsprekend is dat elke kern een 
eigen basisschool heeft. Of de Wereldwijzer als zelfstandige 
school zal blijven in de toekomst, weten we dus niet. Het 
schoolbestuur en de gemeente spelen hierin een belangrijke rol. We blijven ons informeren 
over wat de mogelijkheden zijn om hierin mee te kunnen denken en indien wenselijk 
initiatief te nemen. We willen goed voorbereid zijn op mogelijke scenario’s voor de 

 

 



toekomst. Wij gaan en staan voor goed onderwijs voor onze leerlingen. En we zijn trots op 
de resultaten die we nu laten zien! 
Team en MR waren voornemens om in deze periode van het jaar voorlichtingsavonden te 
organiseren. Door corona is dat nu helaas niet wenselijk. Zodra dit weer mogelijk is, gaan we 
dat zeker doen. 
 
Luchtkwaliteit op school 

Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben 
ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan over de 
luchtkwaliteit op school. 
SKOzoK heeft onlangs onderzocht hoe het staat met de ventilatie 
en luchtkwaliteit van onze school. De CO2- waarden zijn een dag 
lang gemonitord. Een deel van de dag is gemeten met de ramen 
en deuren gesloten om de extremen in beeld te brengen. 
Gedurende deze momenten werden de richtwaarden 
overschreden en voldeed de ventilatie niet aan de geldende 

richtlijnen. Dit lossen we op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de 
“Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op 
scholen” (zie weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast houden we rekening met de extra 
richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school 
regelmatig zullen luchten, zo ook in de winterperiode. Dit doen we waar mogelijk als er geen 
leerlingen in de ruimte zijn en worden sterke luchtstromen van persoon naar persoon 
vermeden. Desondanks nogmaals aan jullie de vraag om ervoor te zorgen dat kinderen goed 
warm gekleed zijn. 
 
Kinderboekenweek En toen? 
 

 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het 
lezen van boeken! Er is van alles te beleven in de verschillende vestigingen van Bibliotheek 
De Kempen. Ook in Bibliotheek Budel duiken we de geschiedenis in. Ga je mee? 
 
Brabants Verkeerveiligheidslabel 

 
 
Onze school heeft al vele jaren het Brabants Verkeerveiligheidslabel (BVL) toegekend 
gekregen. Daar zijn we heel trots op. Het betekent dat wij als school, samen met jullie als 
ouders constant de verkeersveiligheid scherp in het oog houden.  

 



We doen dit, naast de reguliere verkeerslessen, door bijvoorbeeld een fietscontrole te 
organiseren. 
In samenwerking met de verkeerscommissie maken we graag gebruik van de mogelijkheid, 
die Veilig Verkeer Nederland ons biedt, om de verlichting en de remmen van de fietsen van 
onze kinderen te controleren. 
Deze controle vond plaats op maandag 28 oktober. Tijdens deze controle bleken de meeste 
fietsen in orde te zijn.  Super!  Maandag 12 oktober vindt de herkeuring plaats voor de 
fietsen waar er een aanpassing moet gebeuren. 
 
Sportmiddag op de velden van Rood-Wit 67 

 
Rood-Wit heeft 17 september voor alle kinderen van de St. Andreas en de Wereldwijzer een 
sportmiddag georganiseerd op de voetbalvelden. Het was prachtig weer en alle kinderen en 
begeleiders hebben genoten! 
 
Herinneringsmails van de bibliotheek over de boeken van school? 
Vanaf dit schooljaar is de gewone bibliotheekpas gescheiden van de schoolbieb. 
U krijgt dan geen mails meer over schoolbieb-boeken. 
Het uitlenen van de boeken is in de Corona-periode voor de zomervakantie niet overal 
doorgegaan. 
Bij de (her)start zijn nog niet alle boeken ingeleverd of kunnen er boeken niet goed verwerkt 
zijn. Er kunnen dus allerlei redenen zijn waarom er nog boeken (van de schoolbieb) staan op 
de fysieke bibliotheekpas van uw kind. De geleende materialen zijn ook voor het hele 
systeem automatisch verlengd (op 31 juli). 
 
Mogelijk heeft u een herinneringsmail ontvangen over geleende boeken op school. Maakt u 
zich hier geen zorgen over, op kinderpassen komt geen te-laat geld te staan. 
Mocht u een herinneringsmail hebben ontvangen, dan kunt u die doorsturen naar 
info@bibliotheekdekempen.nl, daar wordt het dan verwerkt. 
Team Bibliotheek De Kempen 
 
Welkom bij de Bibliotheek op school 
 

 
Nieuws van de bieb: Dokter Leesplezier helpt 
De laatste weken was in alle media aandacht voor het PISA onderzoek, dat uitwijst dat 
steeds meer kinderen te maken hebben met een leesachterstand. Dat lezen belangrijk is 
weten we allemaal. Maar het moet óók leuk voor je kind zijn, anders is het natuurlijk lastig 
om ze te motiveren te gaan lezen. Niet elk kind duikt uit zichzelf met plezier een boek in. Dat 
kan verschillende redenen hebben. Is lezen voor jouw kind té makkelijk of juist lastig? Lukt 
het maar niet om een leuk, spannend, grappig of passend boek te vinden? Heeft jouw kind 
last van dyslexie? Kom dan naar Dokter Leesplezier, ze is regelmatig in alle vestigingen van 



Bibliotheek De Kempen. Dokter leesplezier, één van onze lees-/mediaconsulenten, geeft 
advies, tips, ze luistert, beantwoordt vragen, en biedt hulp bij het vinden van het juiste boek. 
Ook ouders zijn van harte welkom met vragen over het bevorderen van leesplezier, boeken 
en apps. Kijk op https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier. 
 
Nieuws van de bieb: Gratis online trainingen, webinars en podcasts 
Iedereen in Nederland kan via de Bibliotheek 28 gratis online trainingen volgen, ook als je 
geen lid bent. De trainingen zijn gericht op volwassenen. Ga aan de slag met je persoonlijke 
en professionele vaardigheden. Zo kun je een vreemde taal leren, werken aan digitale 
vaardigheden, of aan de slag met bijvoorbeeld digitale fotografie, yoga of mindfulness. Kijk 
voor meer informatie op 
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-webinars-
en-podcasts.html. 
 
Nieuws van de bieb: Kinderboekenweek Minecraft challenge 
Alle ouders van Minecraft fans opgelet! De Bibliotheek heeft een toffe Minecraft challenge 
rondom het thema van de Kinderboekenweek “En toen”. In deze challenge gaan ze bunkers 
van de Atlantikwall bouwen. De 5000 kilometer lange verdedigingslinie langs de kust van 
West-Europa. Een bunker is een ingenieus bouwwerk. Verdiep je in de informatie, bekijk het 
filmpje en lees de opdracht. Ga lekker aan de slag, alleen of samen. Alleen kinderen uit 
Noord-Holland en Zuid-Holland dingen mee voor een prijs, maar dat mag de pret niet 
drukken! Gericht op kinderen tussen de 9 en 14 jaar oud. Kijk op 
https://www.youtube.com/watch?v=iInAnQquJn4&feature=youtu.be. 
 
WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
 
Afspraken met hulpverleners 
Het komt voor dat je met je kind naar de oogarts, de tandarts, de fysiotherapeut of een 
andere hulpverlener moet gaan. Het beleid van SKOzoK zegt dat deze afspraken buiten 
schooltijd gepland dienen te worden. Als het een spoedafspraak betreft is het mogelijk om 
vrijstelling te krijgen van deze regel. Dit gaat altijd in overleg met de directie. 
Welkom bij de Bibliotheek op school 
 
Webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet 
Hoezo, geen wifi?! 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn 
er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En 
ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een 
kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles 
meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke 
grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin? 
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn 
Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd 
& Media, ons mee in de digitale belevingswereld van 
onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze 
online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze 
juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt 
omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep 
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je 
maken?  
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur 
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool AANMELDEN: 
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www.ggdbzo.nl 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost  
(Site GGD) 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch 
contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 
31 474. 
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