
De bouw van onze nieuwe Kindcentrum vordert gestaag. 
De aannemer levert het gebouw volgens planning de eerste 
helft van mei op. Daarna starten we met de inrichting.  
Bibliotheek Meerssen heeft voorzien om uiterlijk 13 augustus 
voor het eerst haar deuren in het nieuwe gebouw te  
openen. Basisschool De Wereldster, de peuterspeelzaal en 
de buitenschoolse opvang starten allemaal met ingang van 
het nieuwe schooljaar (20 augustus). Ook aan de omgeving 
wordt hard gewerkt. Het kruispunt Pastoor Dom. Hexstraat 
en Charles Eijckstraat is inmiddels aangepast. 
We hebben hier een verhoogd plateau aangelegd. 

De overige werkzaamheden van de herinrichting van de 
omgeving en aanleg van het hemelwaterriool moeten goed 
worden afgestemd met de laatste bouwwerkzaamheden 
van het Kindcentrum. De planning van de werkzaamheden 
aan de omgeving van het Kindcentrum wordt daarom iets 
aangepast. We ronden éérst de werkzaamheden van de 
bouw af. Daarna (begin mei) gaan de werkzaamheden mbt 
de herinrichting van de omgeving weer verder. We zorgen 
er in elk geval voor dat de herinrichting van het buiten- 
terrein grotendeels klaar is, voordat we het gebouw in 
gebruik nemen.
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Bouw & Tijd
Nog 4 maanden 
tot de ingebruikname

BEGIN SCHOOLJAAR 
2018-2019 (20 AUGUSTUS) 
Basisschool, peuteropvang en bso 
openen hun deuren in het nieuwe 
gebouw

UITERLIJK 13 AUGUSTUS 
2018 
Bibliotheek opent zijn deuren in 
het nieuwe gebouw

1E WEEK VAN JULI 2018 
Start verhuizing naar het 
nieuwe gebouw

JUNI 2018 
Afronding binnenwerk

Officiële eerste steenlegging
De bouw van Kindcentrum 
Meerssen vordert. Het ge-
bouw begint al behoorlijk 
vorm te krijgen. Er moest 
echter nog altijd een offi-
ciële eerste steen worden 
gelegd. Dat is gebeurd 

op donderdag 15 maart 2018.

Wethouder Berry van Rijswijk en uit-
voerder Patrick Hubner van bouwbedrijf 
Pellikaan legden samen de eerste steen 

van Kindcentrum Meerssen. Een steen 
met de bijzondere boodschap:  
‘De wereld van morgen begint vandaag´. 
De plaatsing gebeurde onder toeziend 
oog van de kinderen van groep 2 van 
basisschool de Gansbeek en groep 7 
van basisschool Op ‘t Hwagveld en ver-
tegenwoordigers van de kindpartners. 
De jarige Iszabella mocht een handje 
meehelpen (foto: Karel Curvers, Meer 
Vandaag). Wethouder Berry van Rijswijk: 
“Kindcentrum De Wereldster wordt een 
plek waar jong en oud straks samenko-
men. Waar kinderen zich ontwikkelen tot 

krachtige wereldburgers. 
De wereld van morgen 
begint hier. Ook volwas-
senen kunnen hier ont-
spannen in de bieb en 
kennis blijven opdoen. 
Kortom: een centrum voor 
jong en oud!”

MEI 2018 
Oplevering Kindcentrum
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Basisschool De Wereldster
Op 3 april bezochten veel ouders de fusie-ouder-
avond. Vooraf konden de ouders vragen doorgeven. 
Dit leidde tot het bespreken van drie thema’s: 
geborgenheid, verkeer en onderwijs. Tijdens 
de avond kregen de ouders veel informatie over het 
gebouw: waar leren en spelen de kinderen? Hoe groot worden de 
groepen? Waar gaan de kinderen naar binnen/buiten? Maar ook over: 
Blijven alle docenten? Hoe zijn de keuzes voor de methodes gemaakt? 
Blijven de activiteiten? Hoe wordt de groepsindeling gemaakt? Kortom: 
een interessante avond met veel informatie voor alle aanwezigen!

De basisscholen De Gansbeek en Op ’t Hwagveld worden 
één school. De leerkrachten hebben veel (vrije) uren be-
steed aan een zorgvuldige voorbereiding. Het resultaat 
mag er wezen. De WereldSter gaat onderwijs op maat 
verzorgen met een duidelijke focus. Woordenschat, 
technisch lezen, kennis van de wereld dragen bij aan 
goed begrijpend lezen. Wanneer kinderen de taal 

begrijpen en de context kennen, zijn zij in staat om bewust keuzes te 
maken. Een actieve wereldburger kan dat!l

In het kindcentrum werken 
de school, buitenschoolse 
opvang, bibliotheek, 
peuterspeelzaal en 
kinderopvang samen. 
Deze partners zijn er 
voor ‘de Wereldburgers 

van Morgen’. Uitdagend leren, 
veiligheid & geborgenheid en het 
wereldburgerschap, daar staan we 
voor! Het team de Wereldster bestaat 
uit ongeveer 75 mensen. Samen vullen 
wij de waardes verder in, waarbij 

‘veiligheid en geborgenheid’ prioriteit 
heeft. Enkele waarden treffen jullie al 
aan in deze nieuwsbrief.

Het team ‘de Wereldster’ is bijzonder 
enthousiast en staat open voor elkaar. 
Ieder vanuit zijn eigen perspectief en 
met respect voor de ander. ‘De Wereld-
burgers van Morgen’ plukken hier de 
vruchten van. Zij leren, spelen, lezen, 
werken, beleven en hebben plezier. 
‘De wereld van morgen begint 
vandaag’.

 

Meer informatie
Meer informatie: www.meerssen.nl (projecten) 
en www.kindcentrum-meerssen.nl. 

VRAGEN, SUGGESTIES OF IDEEËN? 
Laat het weten bij directeur Christa Somers 
(christa.somers@innovo.nl) of bel het 
gemeentelijke KCC: 
telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

De waarden van ons Kindcentrum


