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Berichten vanuit de directie 
 

Afval scheiden 
Op school zijn we bewust bezig met het scheiden van afval. 
De prullenbakken zijn vervangen en we hebben nu een afvalbak voor papier, plastic, 
groen- en restafval. 
Samen kunnen we de hoeveelheid afval op school verminderen door brood en fruit in 
bakjes mee naar school te laten nemen. Het drinken graag in drinkbekers 
meegeven. Drankkartonnetjes of plastic verpakkingen geven we mee  naar huis (in de 
brooddoos).  Een bananenschil of ander fruit- of groenteafval verdwijnt in onze GFT-
afvalbak.   
 
Groente en fruit op school 
 
Tijdens de pauzes is het een genot om de leerlingen  fruit en/of groenten smakelijk te 
zien opeten.  Super dat u als ouders/verzorgers hier zo goed mee bezig bent!  Op vrijdag 
is het toegestaan om een koek te eten tijdens de pauze van 10.15 u.   
Groenten en/of fruit is op die dag uiteraard een mooi alternatief. 
Schoolfruit. 
Onze school krijgt, net als vorig schooljaar, 20 weken lang gratis fruit en groente 
geleverd voor de hele school! Vanaf 12 november starten de fruit- en 
groenteleveringen.  Drie keer per week wordt er fruit of groente geleverd tot en met week 
16 (15 t/m 19 april). 
Het fruit en/of de groenten moeten nog schoongemaakt en vaak ook gesneden worden.  
Welke ouders/verzorgers voelen zich geroepen om omgedoopt te worden als ‘fruit- en 
groente-hulp’?  Op maandag na schooltijd wordt bekeken of er fruit of groente werd 
geleverd dat gesneden moet worden.  Indien dit noodzakelijk is, wordt dit gepland vanaf 
8.30 u op dinsdag/woensdag/donderdag.  Vermoedelijk neemt dit bij veel helpende 
handen 10 minuten in beslag. 
U mag zich melden bij juf Ilse. ijansen@skozok.nl 
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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. 

 
Brigadiers: 
 
Op vrijdag 4 oktober namen de oudste kinderen van het gezin dat op de Wereldwijzer 
zit, een brief mee naar huis.  Met het invulstrookje in deze brief willen we gaan 
inventariseren of er voldoende hulp van volwassenen zal zijn om brigadiers bij de 
oversteekplaats van de Grootschoterweg te kunnen plaatsen.   Van een groot aantal 
leerlingen ontvingen we de invulstrookjes.  Het zou prettig zijn om dat van alle leerlingen 
te ontvangen.      
Een link naar deze brief is hier bijgevoegd. 

 
Schoolplein: 
 

Het schoolplein werd in kaart gebracht. De exacte afmetingen zijn bekend. Leerlingen 
van groep 1 tot en met 8 en collega's hebben nagedacht over de inrichting van het 
schoolplein. Ze hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Met deze gegevens gaat de 
werkgroep aan de slag.   
Momenteel worden er prijzen opgevraagd voor een zandbak met schaduwdoek.   
Daarnaast zullen de kinderen over een tijdje hun kunstjes laten zien aan een duikelstang. 

 
Herfstvakantie 

 
 

De eerste 8 weken van het schooljaar zijn alweer om. Er is hard gewerkt door kinderen 
en door teamleden. Volgend week even lekker uitrusten. 
Allemaal een hele fijne herfstvakantie toegewenst! 

 
Schoonmaak op de SKOzoK-scholen 
Vanaf 1 augustus 2019 verzorgt Gom de schoonmaak op de SKOzoK-scholen. 
Voor enkele scholen in de omgeving Bergeijk, Valkenswaard, Leende en Budel zijn we 
op zoek naar schoonmaakmedewerkers. De werktijden zijn voor en/of na schooltijd. 
Tijdens de schoolvakanties ben je vrij. 
Spreekt dit je aan of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Marleen van Cleef 
via 06 10 82 63 57 of Raemon van Wegen via 06 57 11 61 49 of mail naar 
mvcleef@gom.nl. 
Wil je op een andere locatie werken voor Gom, dan kun je op onze website 
werkenbijgom.nl al onze openstaande vacatures vinden. 
Folder toegevoegd 

https://www.dewereldwijzer.eu/-insite4custom/site-objects/skozok-general-mailing/admin-edit/skozok-general-mailing-pdf-inline.cfm?type=news&newsletterId=A46E152B-5056-873B-0923AF47150A4896&inPopup=true&ids=11125068-5056-873B-0980FE400A995537,10DF3E03-5056-873B-0978EC95FB4148F9,DFF210F0-5056-873B-09B1AD3AF5F17085,DF75648C-5056-873B-0983F21C0BAC8512,A9DADDB2-5056-873B-090B6F0264939DC2,766A0964-5056-873B-09BF597999E00651,0E2C11B9-5056-873B-09DA4CC577B1EE15,DB458E83-5056-873B-0980BA693D1EE0A3,A4926C65-5056-873B-0922AF532A7B9D0C
https://www.dewereldwijzer.eu/-insite4custom/site-objects/skozok-general-mailing/admin-edit/skozok-general-mailing-pdf-inline.cfm?type=news&newsletterId=A46E152B-5056-873B-0923AF47150A4896&inPopup=true&ids=11125068-5056-873B-0980FE400A995537,10DF3E03-5056-873B-0978EC95FB4148F9,DFF210F0-5056-873B-09B1AD3AF5F17085,DF75648C-5056-873B-0983F21C0BAC8512,A9DADDB2-5056-873B-090B6F0264939DC2,766A0964-5056-873B-09BF597999E00651,0E2C11B9-5056-873B-09DA4CC577B1EE15,DB458E83-5056-873B-0980BA693D1EE0A3,A4926C65-5056-873B-0922AF532A7B9D0C


 
Start van de Kinderboekenweek 2019 
 

 
 

Woensdag 2 oktober was op de Wereldwijzer de start van de Kinderboekenweek 2019. 
Het thema dit jaar is "Reis mee!". De teamleden hebben op een ludieke wijze allerlei 
vervoermiddelen de revue laten passeren. Uiteraard met de nodige humor. De kinderen 
hebben ervan genoten! De act werd afgesloten met een gezamenlijke dans. Alle groepen 
kregen als verrassing een leespakket. Bevorderen van het lezen en het leesplezier 
vinden wij op de Wereldwijzer erg belangrijk! 

 
Fietsverlichtingscontroles 
 

Beste ouders / verzorgers,   
Dit najaar gaan vrijwilligers van VVN-afdelingen, scholen, sportclubs en andere groepen 
aan de slag met fietsverlichtingscontroles. Met zo'n preventieve actie werken we aan de 
basis van de oplossing; mensen erop wijzen dat het belangrijk is goede fietsverlichting te 
hebben. Doel: meer fietsen met werkende verlichting, die ook wordt aangezet. 
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zodra de wintertijd ingaat, is het 
extra belangrijk om goed gezien te worden. Goedwerkende fietsverlichting is dan 
onmisbaar. Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt namelijk in het donker. 
Door het organiseren van een fietslichtactie zorgen we ervoor dat fietsers veilig over 
straat gaan. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van goede verlichting 
voor eigen veiligheid. 
Op vrijdag 25 oktober gaat onze jaarlijkse fietscontrole op school plaatsvinden in 
de groepen 3 t/m 8. 
Er wordt gecontroleerd of: 
• de koplamp goed werkt, recht naar voren straalt en wit of geel licht geeft; 
• het achterlicht goed werkt, naar achteren straalt en rood licht geeft; 
• er een rode reflector aan de achterkant of een reflecterend achterlicht aanwezig is; 
• er witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg aanwezig is; 
• er twee gele/oranje reflectoren op beide trappers aanwezig zijn. 

Het is van groot belang dat uw kind op deze dag dan op de fiets naar school komt zodat 
we de fiets ook daadwerkelijk kunnen controleren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
de verkeerswerkgroep   

 
  



Rekenen met de fiets 

 
 
Vandaag hadden veel kinderen de fiets mee naar school, fijn! Wat hebben we hier lekker 
op gefietst maar ook mee gerekend! 
Welke fiets is het grootst? En waarom? Welke banden zijn het kleinst? Welk zadel staat 
het hoogst en waarom? Super betrokken waren ze! 
En natuurlijk ook even samen bekijken wat er allemaal op een fiets zit. Het zadel, het 
stuur, de ketting, de bel, de reflector en noem maar op. 

 
2e hands speelgoed- en kinderkleding beurs Budel-
Schoot 

 
 
Lijstverkoop 2e hands speelgoed- en kinderkleding beurs Budel-Schoot  
Op zondag 27 oktober van 13.00 tot 15.00 uur organiseren wij onze 2e hands speelgoed- 
en kinderkledingbeurs weer in gemeenschapshuis “De Reinder” in Budel-Schoot.  
We verkopen hier 2e hands speelgoed en kinderkleding die nog mooi en in goede staat 
zijn en dus nog zeker een ronde meekunnen.  
Heeft u nog speelgoed, kinderkleding of baby benodigdheden die nog goed 
zijn, maar heeft u geen zin of tijd om deze zelf te verkopen dan verkopen wij deze graag 
voor u. U bepaalt zelf uw verkoopprijs. 
Hiervoor kunt u voorgedrukte stickervellen kopen à  €1,50 per stuk, waarmee u 21 
artikelen kunt inbrengen. We geven maximaal 200 lijsten uit en op=op.  
De items die u aanlevert worden door u voorzien van een aangekochte sticker met de 
verkoopprijs die u wenst en daarop een omschrijving van het product. 
Wij gaan proberen deze artikelen voor u te verkopen en vragen hiervoor slechts 15% van 
uw verkoopprijs.  
De opbrengst van de beurs komt geheel ten goede aan de kinderen van Basisschool de 
Wereldwijzer. De rest van uw opbrengst is geheel voor uzelf.  
Om voor u te verkopen op de beurs zijn wij nog op zoek naar kinderkleding van alle 
seizoenen en verkleed-/carnavalskleding vanaf maat 86 tot en met maat 176 
Maar ook binnenspeelgoed zoals bijvoorbeeld: auto’s, poppen, Barbies, Lego, Playmobil, 
spellen, spelcomputers, games, knutselspullen, puzzels, kinderboeken, babyspeelgoed 



en noem maar op.  
Buitenspeelgoed zoals skates, schaatsen maar ook fietsen, stepjes, tractors, glijbaantjes, 
speelhuisjes en dergelijke. Ook baby benodigdheden verkopen we graag op onze beurs 
zoals: autostoeltjes, fietsstoeltjes, buggy’s, kinderwagens, wipstoeltjes, campingbedjes 
en dergelijke. 
 
U kunt de stickervellen afhalen op de volgende data: dinsdag 1 oktober van 18.30 tot 
20.00 uur en woensdag 9 oktober van 10.30 tot 11.30 uur bij basisschool De 
Wereldwijzer via de hoofdingang aan de Pater Ullingsstraat 3 in Budel-Schoot. We willen 
u vragen om met gepast geld te betalen. 
Het is niet mogelijk om lijsten te reserveren en het afhalen van de lijsten is alleen 
mogelijk op bovenstaande data en tijden. 
Het inbrengen van de spullen is op zondag 27 oktober tussen 9.30 en 11:00 uur.  Niet 
verkochte spullen moeten worden opgehaald op zondagmiddag 27 oktober tussen 17.00 
en 17:30 uur.   
Wij hopen op veel inbreng van speelgoed / kinderkleding en veel belangstelling tijdens de 
beurs op 27 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Reinder in Budel-Schoot !  
Bij eventuele vragen kunt u mailen naar: beursbudelschoot@hotmail.com  

 


