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In deze WereldWijzer staan alle afspraken die we op Wereldwijs met elkaar gemaakt hebben. 

Zo heeft u een korte samenvatting van alle zaken (uit de schoolgids) die voor u als ouder(s) 

belangrijk zijn. Voor meer specifieke informatie verwijs ik u naar de schoolgids of onze 

website. 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor ons? 

Wij horen ze graag! 

 

Namens team Wereldwijs 

Nicole Meesters, locatieleider 

 

 

 

 

 



Wegbrengen en ophalen 

Onze lessen starten in alle groepen om 08.30 uur. Er is een inloop vanaf 08.25 uur. Het 

zelfstandig naar binnen gaan van leerlingen draagt bij aan 

een rustige en overzichtelijke start voor alle leerlingen. Dit 

willen we graag zo behouden. De leerkrachten hebben op 

deze manier tijd en aandacht voor alle kinderen om ze 

persoonlijk bij de deur welkom te heten. Ieder kind even 

“gezien” hebben vinden wij als team belangrijk. Alle kinderen 

komen dus zelfstandig naar binnen zonder ouders.  

Uiteraard mogen startende leerlingen de eerste twee weken 

samen met hun ouders naar binnen komen.  

Er zijn 2 poorten geopend waardoor de kinderen naar binnen 

kunnen. Het kleine groene poortje naast het buitenlokaal en 

de poort bij de ingang van de gymzaal. Vanaf 08.20 uur 

wordt er op het plein gesurveilleerd door een leerkracht of schoolassistent. Stuur de kinderen 

dan ook niet te vroeg, eerder dan 08.20 is er géén toezicht. Onze poorten zijn onder schooltijd 

soms gesloten omdat ook de kinderen van Mikz gebruik maken van ons plein. U kunt dan terecht 

bij de hoofdingang. U bent van harte welkom op het plein, een fijn moment om andere ouders te 

ontmoeten.  

U kunt uw kind op het plein weer opwachten. Wanneer er nog een groep buiten aan het leren is 

vragen wij u om nog even buiten de poort te wachten. Na school bent u altijd van harte welkom 

om een kijkje te nemen in de klas, samen met uw kind.  

Vanaf dit schooljaar willen we ook een inloop organiseren voor ouders op vastgestelde data. We 

plannen er 2 voor de herfstvakantie, dan evalueren we, en bekijken we hoe we dit voortzetten. 

Op vrijdag 16 september en maandag 3 oktober staat er een inloop gepland. Deze start om 

08.25 uur en duurt tot 08.40 uur. 

Gymlessen 

Iedere maandag en woensdag hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 gymles van onze 

vakleerkracht gym meneer Tijs.  

• Alle kinderen dragen een korte broek en een t-shirt en 

gymschoenen (zaalschoenen met een witte zool). Laat 

sieraden en horloges thuis, deze mogen niet aan tijdens de 

gym. Kinderen met lange haren dragen hun haar vast in 

een staart i.v.m. de veiligheid tijdens de gymles.  

• Handig wanneer uw kind op de gymdag kleding aan heeft 

welke hij of zij handig zelf aan en uit kan doen. 

• Kan uw kind wegens een blessure niet deelnemen aan de 

gym? Geef dit dan altijd door aan de groepsleerkracht. Het 

kind neemt altijd zijn gymkleding mee, er wordt dan een 

alternatieve taak zoals scheidsrechter of materialenbaas 

bedacht. Op deze manier is de leerling toch actief 

betrokken bij de gymles. 

• Wij douchen niet na de gymles. Vooral voor oudere kinderen is het fijn wanneer zij zich 

een beetje op kunnen frissen. U kunt hiervoor een washandje meegeven, vochtige 

doekjes of deodorant. Alleen een deodorant “roller” is toegestaan.  



• De gymtas inclusief schoenen gaan ná iedere gymles mee naar huis. Wij laten geen 

gymkleding of schoenen achter in de kluisjes. De gymkleding kan dan fris gewassen 

worden voor de volgende les. 

Eten en drinken 

• In de fruitpauze eten we enkel fruit en/of groenten. Koeken en snoepjes laten we thuis. 

• We verzoeken alle kinderen om drinken mee te brengen in een bidon of drinkbeker. Op 

deze creëren we geen afval in de vorm van pakjes, een duurzame gedachte die past bij 

onze school. We streven naar een waterbeleid wat we de komende jaren implementeren 

in samenspraak met ouders. Het idee is dat alle kinderen een eigen bidon of beker mee 

met water mee brengen naar school. De kinderen mogen gedurende de dag water 

drinken wanneer zij hier behoefte aan hebben. Water drinken is gezond en op deze 

manier drinken kinderen zeker voldoende.  

• Op Wereldwijs streven we er naar dat kinderen een gezonde lunch nuttigen, hierbij 

mogen ze een drinkbeker met eigen drinken meebrengen zoals melk, sap o.i.d. We 

hebben twee koelkasten dus het drinken kan gekoeld worden. 

• Op Wereldwijs promoten we een gezonde traktatie. Bij feestelijke aangelegenheden is er 

uiteraard ruimte voor iets lekkers. De oudervereniging zal een gezonde traktatie 

afwisselen met iets van snoepgoed. 

Jarig 

Een verjaardag is een speciale gebeurtenis. In iedere groep wordt hier dan ook uitgebreid 

aandacht aan besteed op een manier die past bij de groep. We streven naar een gezonde 

traktatie, dit is echter niet verplicht. We vragen u een kleine traktatie mee te geven, het is al snel 

teveel voor kinderen temeer, omdat verjaardagen soms al vroeg in de ochtend gevierd worden. 

Het uitdelen van cadeautjes als traktatie zien we liever niet. We willen u er vooral van bewust 

maken dat u zich niet “verplicht” moet voelen om de meest originele of “grote” traktatie te 

verzorgen. We leggen zo de lat voor elkaar als ouders steeds maar hoger. Een snoepje of een 

cadeautje voor de leerkracht is niet nodig, wanneer een leerling langs de klassen gaat. Het gaat 

op deze speciale dag om uw kind! 

Op Wereldwijs vieren kinderen hun 5e verjaardag 

mét ouders, alle andere verjaardagen vieren we 

zonder ouders. Tot en met groep 4 maken we een 

aantal foto’s tijdens de verjaardag. Deze sturen we 

door via social schools. Omdat door Corona in 

schooljaar 2021-2022 geen ouders bij 

verjaardagen mochten zijn wordt er een 

uitzondering gemaakt voor kinderen die komend 

schooljaar 6 jaar worden en hun verjaardag nog 

niet met ouders hebben kunnen vieren. Bij hen zijn de ouders ook van harte welkom. 

Communicatie 

Op Wereldwijs streven we naar een laagdrempelige 

communicatie waarin u ervaart dat u altijd terecht kunt op 

school. We maken graag ook tijd voor u, daarom is het maken 

van een afspraak wel prettig. Stuur een berichtje via Social 

Schools naar de leerkracht en zij nemen contact met u op. 

 

  



Op Wereldwijs verloopt de communicatie als volgt. 

• Wereldnieuws: ongeveer iedere 3 weken verschijnt er een nieuwsbrief: het Wereldnieuws 

• Communicatie met de leerkracht verloopt zoveel als mogelijk via Social Schools, per 

telefoon of uiteraard live 

• Op de website vindt u informatie over de school, ook leest u hier de meest recente 

protocollen, schoolgids etc. Ga hier naar onze website . 

• Wij zijn actief op Facebook en Instagram, volgt u ons al? 

Ouder: “”En? Wat heb je gedaan op school?”  

Kind: “niets”…… 

Ook herkenbaar voor u? Via Social Schools zullen leerkrachten geregeld foto’s en sfeerverslagen 

plaatsen van waar de groep mee bezig is. U kunt daar dan thuis met uw kind over kletsen, op 

deze manier proberen we de driehoek van ouder, kind en school te stimuleren. 

Social schools 

 

Via social schools ontvangt u het “Wereldnieuws”, berichten of 

oproepen voor hulpouders. Ook kunt u zich via deze weg inschrijven 

voor de oudergesprekken, absentiemeldingen doen en verlof 

aanvragen. 
Wanneer uw kind wordt aangemeld krijgt u een activeringsmail. Het is 

belangrijk dat u ieder kind dat hier op school zit aanmeldt. Als u dit 

niet doet mist u informatie uit de groep en kunt u zich niet inschrijven voor gesprekken.   

 
What’s app gebruik 

Veel ouders zijn in het bezit van het mobiel nummer van de leerkracht. Het is dan snel en 

gemakkelijk om even een appje te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit niet te doen en via 

Social Schools, mail of via het telefoonnummer van school contact te zoeken. Zo zorgen we 

ervoor dat het wat eenvoudiger wordt om werk en privé te scheiden voor de leerkracht.  

Voor vragen 

Lopen er zaken niet zo lekker, maakt u zich zorgen, heeft u vragen? Schroom niet en neem 

contact op met de leerkracht. In sommige gevallen is het fijn wanneer onze ib-er of de 

locatieleider ook deel neemt aan het gesprek, dit volgt altijd nadat u in eerste instantie met de 

groepsleerkracht heeft gesproken. 

Groepsouder(s) 

Iedere groep heeft een of meerdere groepsouders. Deze ouders zullen een whats app groep 

beheren waarin alle ouders vrijwillig deel kunnen nemen. Dit wordt gebruikt voor het organiseren 

van hulp bij diverse activiteiten zoals het rijden naar een uitstapje. De groepsouder is tevens ook 

lid van de oudervereniging. Geeft u ook hiervoor toestemming via social schools? 

 

 

 

  

https://wereldwijsdrunen.nl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deze-website-werkt-niet-met-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://www.instagram.com/wereldwijsdrunen/


Fusienieuws 

Al het nieuws omtrent de fusie kunt u nalezen op www.wereldwijsdrunen.nl. Onder het kopje 

praktisch vindt u een pagina fusie. 

Beeldvoorkeuren/privacy 

Graag ontvangen wij jaarlijks van ouders 

toestemming voor het gebruiken van 

beeldmateriaal. U kunt deze voorkeur start 

schooljaar aangeven via social schools.  

U kunt dit aangeven door te klikken op 

administratie, zoals hierboven in geel gemarkeerd! 

U kunt dit op elk ogenblik aanpassen. We vragen u 

wel om bij een wijziging ook leerkrachten op de 

hoogte te stellen zodat zij hiervan op de hoogte 

zijn. Wijzigingen worden namelijk niet automatisch 

doorgegeven. 

Oudergesprekken 

Onze leerkrachten houden direct na school altijd gezamenlijk pauze en hebben een 

vergadermoment. Gesprekken zullen dan ook altijd plaats vinden vanaf 15.00 uur op maandag, 

dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag is dit in overleg met de leerkracht. U kunt 

uiteraard ook een lekker kopje koffie nemen wanneer u nog even moeten wachten, wees 

welkom! 

Oudergesprekken n.a.v. de voortgang van uw kind worden op initiatief van de leerkracht of de 

ouders afgesproken. Dit hoeft niet persé naar aanleiding van een toetsmoment te zijn, dit kan op 

ieder gewenst moment. Tenslotte ontwikkelt uw kind zich het hele jaar door en niet alleen in een 

toetsperiode. De gesprekken vinden in principe overdag plaats na schooltijd. Wij zullen u tijdig 

hierover informeren zodat u hier in uw agenda rekening mee kunt houden. 

Start schooljaar vindt er altijd een verwachtingsgesprek plaats. In dit gesprek maken we kennis, 

spreken we wederzijdse verwachtingen uit en maken we afspraken over hoe we met elkaar 

communiceren. Vanaf de middenbouw zijn de kinderen hier ook bij aanwezig. Deze gesprekken 

vinden plaats met beide leerkrachten mocht er sprake zijn dan een duo-partnerschap. 

In de corona periode hielden we de oudergesprekken digitaal. Dat behoort uiteraard nog steeds 

tot de mogelijkheden. Wanneer een live gesprek de voorkeur heeft dan zal dit besproken worden. 

Per gesprek kunt u met de leerkracht afstemmen op welke manier het gesprek plaats zal vinden. 

Ziek  

Is uw kind ziek? Wij vragen u dit vóór 08.15 uur door te geven via Social Schools. Lukt dit niet 

voor 08.15 uur, dan graag even een telefoontje naar school. We ontvangen liever geen 

ziekmeldingen via whats app. 

Absent  

Is uw kind afwezig voor een bezoek aan de tandarts, dokter o,i.d.? Ook dit kunt u doorgeven via 

social school via <administratie>. U kunt dan bij absentiemelding ook de reden aangeven. 

 

 

http://www.wereldwijsdrunen.nl/


Verlof aanvragen 

U kunt enkel via Social Schools verlof aanvragen. Het verzoek wordt door de directeur goed- of 

afgekeurd. Bij een afkeuring ontvangt u ook de reden hiervoor. 

Materialen 

Op Wereldwijs hebben we respect voor elkaar maar ook voor onze materialen. We zijn zuinig op 

onze spullen.  

Wat brengen leerlingen zelf mee van thuis: 

• Een etui (deze moet in het laatje passen). Het kind kan 

ook een etui van school krijgen. 

• Koptelefoon (vanaf groep 3), deze gebruiken ze dagelijks 

voor activiteiten op de laptop óf bij het afnemen van 

digitale toetsen. Graag de koptelefoon voorzien van 

naam. Wanneer de kinderen wat ouder zijn volstaan 

“oortjes” ook, deze zijn immers wat handiger op te 

bergen. 

• In de bovenbouwgroep een agenda. 

• Schrijfmaterialen, liniaal en een map krijgen de kinderen 

van school. 

Wanneer kinderen de materialen van school (expres) stuk maken zullen we samen met u en het 

kind naar een passende oplossing kijken zodat ook het kind zich hier verantwoordelijk voor voelt. 

Mobiele telefoons op school 

In principe hebben kinderen hun mobiele telefoon niet nodig op school. Zij kunnen altijd gebruik 

maken van de schooltelefoon. Wanneer kinderen in de bovenbouw hun telefoon bij zich hebben 

is dat altijd op eigen verantwoordelijkheid. De afspraak is: plein op = phone uit. Dit geldt ook in 

de pauzes. 

Uw kind is dus niet bereikbaar per telefoon. Is er iets dringends waarvan u uw kind tijdens 

schooltijd op de hoogte moet stellen kunt u dit doen door even naar school te bellen. De 

boodschap wordt dan doorgegeven. 

Vies worden mag/moet….. 

Wereldwijs is een heerlijke plek waar kinderen kunnen 

ontdekken, spelen en leren. Dit doen we veel buiten. 

Kinderen mogen en kunnen vies worden tijdens het 

spel. Wanneer uw kind vies thuis komt, is dat een 

compliment! Uw kind heeft heerlijk genoten, gespeeld 

en ontdekkingen gedaan. Kleine ongelukjes zijn niet te 

voorkomen tijdens het spel. Uiteraard doen wij er alles 

aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Onze 

speelplaats wordt dan ook jaarlijks gekeurd waardoor 

het risico tot ongelukjes tot een minimum wordt beperkt. 

Toiletgebruik  

 

We zien graag dat de kinderen voordat ze naar school komen nog even naar het toilet zijn 

geweest. Tijdens de instructie van de leerkracht mogen zij niet naar het toilet, uitzonderingen 

daargelaten. Mocht uw kind een “blaasprobleem” hebben, dan dit graag melden bij de 



leerkracht, dan kunnen zij er rekening mee houden. In de onderbouw willen we dat de jongens 

zittend plassen. Dit om ongelukjes te voorkomen.   

 

Geerpark 

De groepen 5/6 en 7/8 gaan dit jaar ongeveer 9 keer een 

lesdag volgen op het Geerpark/ Mariënkroon. Deze locaties 

wisselen we af. Op deze lesdag wordt er aan diverse reken- 

en taaldoelen gewerkt volgens het natuurlijk en bewegend 

leren. Op deze dag zullen ook Meneer Frans en meneer 

Walter meedraaien. Het Geerpark is een plek waar voor 

kinderen veel te ontdekken en te beleven valt. Wanneer de 

avond van tevoren de weersvoorspellingen erg slecht zijn 

blijven we op school. Er zijn te weinig voorzieningen op het 

lesprogramma binnen uit de kunnen voeren op deze locatie. Om dit te kunnen organiseren zijn 

we afhankelijk van vervoer van ouders. We willen een beroep doen op u als ouder om de 

kinderen te vervoeren. We zullen hiervoor met alle ouders van de groep een schema opstellen. 

Wanneer op maandag het vervoer niet rond is, blijven we op school. Uiteraard heeft bewegend 

leren en buiten onderwijs een plek in ons onderwijsaanbod, dus ook zonder het Geerpark komen 

de kinderen aan hun trekken. We hebben immers een grote speelplaats waarop we lessen 

kunnen verzorgen. 

Verkeer rondom de school   

 

Wij streven naar een omgeving waarin uw kind veilig naar school 

kan komen en daar hebben we uw hulp bij nodig.  

Aan de Hazelaarstraat en Beukstraat is weinig parkeergelegenheid. 

Wanneer u met de auto komt vragen we u dan ook om te parkeren 

in de daarvoor bestemde gebieden rondom de school.  

Het zou fijn zijn dat de kinderen die dichtbij school wonen zoveel 

mogelijk te voet komen. De ruimte om de fietsen te stallen is niet 

erg groot. Fietsen kunnen gestald worden op de daarvoor bestemde 

plek op het schoolplein.  

 

Bijzondere activiteiten / kalender 

U vindt de meest actuele kalender op Social Schools. Er is geen papieren kalender meer. Direct 

na de vakantie komt er nog een overzicht van alle activiteiten die al gepland staan voor de 

diverse groepen. Wanneer we hier vanaf wijken óf er een activiteit bij komt wordt u hiervan later 

op de hoogte gesteld.  

  



Oudervereniging 

Onze oudervereniging is op zoek naar ouders die 

willen ondersteunen in het organiseren van allerlei 

(feestelijke) activiteiten op school.  

Juist op een kleine school als Wereldwijs is de 

samenwerking tussen team en oudervereniging 

belangrijk. Juist door de inzet en bijdrage van de o.v 

kunnen activiteiten organiseren die voor een glimlach 

zorgen op het gezicht van onze kinderen. 

Wilt u kunt u geen lid worden van de oudervereniging 

maar wel actief helpen bij activiteiten, uiteraard is dat 

ook mogelijk!  

Wilt u meer weten?  

Neem geheel vrijblijvend eens contact op met: 

ov@wereldwijsdrunen.nl 

 

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023 

Pasen 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

Vrije dagen (studiedagen) 

Woensdag 23 november - maandag 5 december - vrijdag 23 december - donderdag 9 maart - 

dinsdag 30 mei - woensdag 31 mei 
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