
 

 
Berichten vanuit de directie 
 
Lezen en voorlezen is belangrijk en gezond! 
Op school besteden we veel aandacht aan lezen en voorlezen. Lezen is voor veel 
kinderen ontspanning. Lekker wegdromen in een heel andere wereld. Lezen is ook 
de belangrijkste vorm van informatie krijgen over allerlei onderwerpen. En veel lezen 
is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. 
Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het 
boek. Je leert je inleven in de personen in het boek. Dat heeft een positief effect op 
de sociale ontwikkelingen en het omgaan met anderen. 
In de maand december doen kinderen en leerkrachten van groep 5 tot en met 8 mee 
aan de leesmonitor van de bibliotheek. Zij vullen vragen in over het lezen op school 
en thuis. Deze gegevens worden gebruikt om het aanbod van het leesonderwijs nog 
beter af te stemmen. 
In de schoolbibliotheek zijn veel leuke en interessante boeken aanwezig. Zullen we 
samen de kinderen stimuleren om juist in deze gezellige tijd, waarin het vroeg donker 
is, regelmatig een boek te lezen? 
 
Schoolgruiten 
Ook dit schooljaar doet de Wereldwijzer weer mee met het schoolgruiten (gruiten 
staat voor groenten en fruit). Vanaf 12 november tot en met 19 april krijgen we op 
woensdag, donderdag en vrijdag groenten en/of fruit geleverd voor alle kinderen. 
Hiermee stimuleren we het gezond eetgedrag van de kinderen. En de meeste 
kinderen vinden het ook nog lekker! 
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Informatieavond voor ouders 
Vorig schooljaar hebben de Medezeggenschapsraden van de Wereldwijzer en de St. 
Andreas gezamenlijk een informatieavond georganiseerd over social media. 
Daarvoor werden enkele gastsprekers uitgenodigd. Ook dit jaar willen de 
Medezeggenschapsraden weer een of twee informatieavonden organiseren. Graag 
horen wij van jullie welke onderwerpen jullie interessant vinden voor zo’n avond. Dit 
kan worden doorgegeven via de mail: infodewereldwijzer@skozok.nl. 
 
Fietskeuring 
De afgelopen weken hebben de jaarlijkse fietskeuringen plaatsgevonden. Superfijn 
dat er ouders zijn die dit oppakken. Een veilige fiets verhoogt immers de veiligheid in 
het verkeer! 
 

 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
 
Beste ouders, 
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website 
onder Ouders/Medezeggenschapsraad. 
 
 

Brigadiers 
 
Onlangs werd er een oproep geplaatst om voor de oversteekplaats op de 
Grootschoterweg brigadiers te regelen.  
Helaas waren er niet voldoende aanmeldingen om alle tijdstippen te voorzien van 
een brigadier.    
Net als afgelopen jaar zullen de kinderen ook dit jaar weer zelf over moeten steken.  

 
Super gezellige kerstmarkt! 

 
Op zondag 8 december organiseren het Dorpsplatform Sterk Schoot, de Ouderraad 
van Basisschool de Wereldwijzer, Jong Nederland en voetbalvereniging Rood-Wit '67 
samen wederom een super gezellige kerstmarkt! 
Tussen 13.30 en 17.00 uur kun je terecht in de lekker warme en sfeervol verlichte 
Reinder voor al je kerstinkopen. 
Heel veel tafels staan vol met kerstspullen, sieraden, kaarten, woningdecoratie, 
chocolade, port etc. 
Ook kun je genieten van soep, worstenbroodjes, wafels en natuurlijk een glaasje 
glühwein. Erik Peeters is onze gastheer en kondigt de diverse optredens aan. 
Voor de kinderen is er een nieuwe activiteit, zij kunnen tegen een kleine vergoeding 
iets leuks knutselen. 
Om deze kerstmarkt te kunnen organiseren worden er gedurende de hele 
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middag loten verkocht.  Er zijn prachtige prijzen te winnen, veelal geschonken door 
de plaatselijke winkeliers. 
Deze happening mag je niet missen! Graag tot zondag 8 december!! 
 

Zet je licht aan! 
 

 
 
Yes! 
We maken onze buurt / onze school omgeving een stukje veiliger! 
Hoe leuk is het om "graffiti" te spuiten?! 

 
"Hints" vanuit de bibliotheek 
 
Online oefenen voor school 
Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de 
basisschool. Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met 
je Bibliotheekaccount en je krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. 
Kijk op https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/ en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar 
Junior Einstein’. 
 
Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid 
In November was het Week van de Mediawijsheid. Ter ere van deze week is De 
Ouder & Kind Media-Quiz gelanceerd. In deze Quiz krijgen jullie 10 vragen 
voorgeschoteld om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. 
Speel de quiz, leer van elkaars antwoorden en kies daarna een challenge die het 
beste past bij jullie gezin. Kijk op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz. 
 
Sinterklaas en kerst voorlezen 
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het Sinterklaas voorlezen 
op 27 november. Gratis, in Bibliotheek Budel en Bibliotheek Maarheeze van 15:00 tot 
15:30 uur.  Liever thuis voorlezen? Neem een kijkje bij onze sinterklaasboeken of 
kerstboeken in de online catalogus of 
op www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/feestdagen. Dit jaar hebben we ook een 
uniek sinterklaasverhaal van Budelse bodem! Je vindt deze op onze website onder 
het menu ‘actueel - nieuws’.  
 
  



Maak kennis met Little Bits; voor grote kleine uitvinders 
Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier valt voor kinderen van 
alles te leren, doen en ontdekken, zoals robots, een lasersnijder, een 3D-printer en 
een GreenScreen. De workshops worden gegeven in verschillende vestigingen van 
Bibliotheek De Kempen. Op 11 december staat er een workshop LittleBits gepland in 
Budel. Dit zijn kleine elektronische onderdeeltjes waarmee kinderen allerlei 
uitvindingen leren maken. Kijk in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl, onder 
het menu ‘actueel - agenda’.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Educatie Bibliotheek De Kempen 


