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DE AllEREERSTE WERELDSTER-DAG 20 AUGUSTUS 2018 
We hopen dat u en de kinderen hebben genoten van zes weken vakantie.  Nog even en het vaste ritme is weer terug. 

De wekker gaat, hup hup wakker worden, hup hup ontbijten, nog een zoen en hup hup naar school… Heel wat kin-

deren en wij (zeker weten ;-)) zullen maandag vast al eerder wakker zijn. Het is de allereerste WereldSter-dag. Met z’n 

allen hebben we toegeleefd naar de nieuwe school. We zijn er vaker gaan kijken, we hebben de eerste steen gelegd, 

we hebben vlogs gemaakt, we hebben elkaar steeds beter leren kennen bij vele activiteiten. En dan ineens breekt de 

dag aan dat het ECHT is.  

De WereldSter! De nieuwste school van Meerssen. 

De klassen en leerpleinen zijn  ingericht en klaar voor de nieuwe groepen. In deze nieuwsflits ontvangt u al behoorlijk 

veel informatie.  Ook herhalen we een aantal belangrijke berichten van vorig jaar.   

In de loop van volgende week ontvangt u tevens van ons de activiteitenkalender. De schoolgids is op aanvraag ver-

krijgbaar. Daarnaast staat deze ook op www.kindcentrumwereldster.nl, welke eind volgende week online gaat. 

 

De schooltijden: 

08.30 uur - 12.00 uur  

12.45 uur - 14.45 uur 

Op woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 

 

De groepen 1 hebben op vrijdag vrij, groep 2 heeft om 12.00u vrij.  

GROEP 3 EN 4 HEBBEN OP VRIJDAGMIDDAG WEL SCHOOL. 

 

Overblijven: 

Kinderen mogen om 12.00u naar huis of ze maken gebruik van het overblijven. Als ze naar huis gaan, kunnen de kin-

deren vanaf 12.40u via de hoofdingang naar de klas.  

Op de website staat een tabblad van Stichting Tussen de Middag. Hierop leest u meer informatie over het overblijfmo-

ment.  

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust tijdens kantooruren telefonisch contact op met Stichting Tussen de Middag 

(06-20521025). 

Is uw kind nieuw en blijft over of wilt u vanaf nu wel gebruik gaan maken van het overblijven? Geen probleem. Uw 

kind kan maandag overblijven. U ontvangt een enveloppe met het inschrijfformulier via de stichting. 
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De eerste week kunnen alle kinderen door hun papa/mama naar de klas worden 
gebracht. Na de eerste week nemen de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten af-
scheid en lopen zelfstandig naar de klas. 

FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME 

Kinderen en ouders zijn van harte 

welkom om vanaf 08.20u naar bin-

nen te komen. In onderstaande 

afbeelding ziet u waar de ingangen 

zijn. Breng uw kind gerust naar de 

klas.  

Om 08.30u gaat de zoemer, dan zijn 

alle kinderen in de klas. Om 08.45u 

laten we ook een belletje horen, dat 

is het teken voor de ouders om naar 

de speelplaats van unit 1 en 2 te 

gaan (de speelplaats die zo goed als 

klaar is). Om 9u is daar de officiële 

ingebruikname. De kinderen komen 

met hun juf/meester naar buiten.  

Het officiële feestmoment staat bol 

van verrassingen. Het duurt onge-

veer 30/45 minuten. De groepen 

gaan daarna weer naar binnen, naar 

hun leslokalen. U bent welkom om 

het kindcentrum te bekijken. Ook de 

bibliotheek kunt u bezichtigen. Zeer 

de moeite waard! 

Het thema van de ingebruikname: 

‘something old, something new…’  
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Fietsen- 

stalling 

Ingang gr. 1 + 2 + 

peuters 

Ingang groep 

3 en 4 
Ingang trap 

groep 5 t/m 8 

Het is ook mogelijk om via de fietsenstalling naar de ingangen te lopen. 



HELP! De trap… en waar spelen groep 5 t/m 8? 

Eerst het goede nieuws:  bij de beide trappen komt een leuning in het midden van de trap. Deze verwachten wij op 

korte termijn. 

Maar het slechte nieuws zag u al aankomen: door weersomstandigheden en door werkzaamheden op de speel-

plaats van de groepen 5 t/m 8 is deze nog niet klaar. Er ligt een enorm waterbassin onder om het hemelwater te 

verwerken, zodat kinderen en buurtbewoners droge voeten houden bij hoosbuien. Inmiddels ligt de grond er wel 

op, maar moet nog worden afgewerkt zodat de speelplaats in gebruik kan worden genomen. Dit gaat wel bijzonder 

mooi worden. Leuk voor de kinderen om het te zien ontstaan, minder leuk om tijdelijk gebruik te maken van plan 

B. 

PLAN B: SAFETY FIRST 

Bij plan B gebruiken we één trap, aan de straatzijde. Op de drukke momenten staat er een leerkracht boven en 

onder de trap om dit te begeleiden. De kinderen worden geinstrueerd hoe de trap te gebruiken. 

Tijdens de eerste pauze spelen de kinderen op de speelplaats van de onderbouw. Hierdoor zijn de pauzetijden 

tijdelijk anders: 10.00u Unit 4, 10.15u Unit 3, 10.30u Unit 2, en om 10.45u Unit 1. 

Stichting Tussen de Middag zorgt tijdens het overblijven (grote pauze) voor spelactiviteiten in de gymzaal en speel-

zaal en voor rustigere activiteiten op de leerpleinen / kookplein. De kinderen kiezen hun activiteiten. 

NEEM JE GYMSCHOENEN MEE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de verkeersmaatregelen verschijnt een apart ISY-bericht, tegelijkertijd met de publicatie van dit Wereld-

Nieuws. Voor de zomervakantie bent u ook geinformeerd. 

WIST U DAT…. 

Wist u dat… wij al een paar aanmeldingen hebben voor verkeersbrigadiers? 

Wist u dat… wij komende week verder gaan met werven? 

Wist u dat… komende week verkeersregelaars coordineren en begeleiden? 

Wist u dat… het ‘t meest veilig is als er zoveel mogelijk mensen op de fiets of te voet naar school komen? 

Wist u dat… hoe meer mensen de auto als vervoermiddel kiezen, hoe onveiliger het wordt? 

Wist u dat… u de auto ook wat verder weg kunt zetten, zodat de verkeerssituatie rondom school zoveel als mogelijk 

autovrij, dus veilig is? 
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Alle betrokkenen hebben het uiterste geprobeerd om de speelplaats en de weg-
werkzaamheden op tijd af te krijgen. Wij hopen daarom ook op uw begrip en mede-
werking voor deze verkeers- en speelsituatie. 
 
Zodra het klaar is, wordt de speelplaats van de bovenbouw NA schooltijd openbaar 
gesteld. Kinderen kunnen dus ook na schooltijd komen spelen! 



VOORAANKONDING  

OPENINGSFEEST 

12 oktober 2018 

WereldSter 

Een kindcentrum 

Vol met sterren 

Wij zijn de toekomst 

Allemaal 

Op 12 oktober worden het 

kindcentrum en de biblio-

theek officieel geopend. 

Van 08.30—14u een feest-

programma voor kinderen 

van de school, peutercen-

trum en buitenschoolse op-

vang. 

Van 15-17u receptie 

Vanaf 17.30u FEEST voor 

kinderen, ouders en mede-

werkers 

AANWEZIGHEID DIRECTIE 

Op 10 september hebben wij een inloopavond. Alle ouders en kinderen kunnen 

van 17.30—19.00 uur binnenlopen om kennis te maken met de nieuwe leerkrach-

ten. U ontvangt van de leerkrachten relevante informatie over het schooljaar, zoals 

bijv het huiswerk. 

 

Het doel van de inloopavond is KENNISMAKEN en praktische informatie ontvangen. 

Dit laten we het liefst gepaard gaan met een ontspannen praatje. Ook horen wij 

het graag wanneer u iets over uw kind wil vertellen.   

 

Wij hopen u allen graag te zien tijdens de inloopavond! 

 

Bij een vraag /opmerking/e.d. is de 

leerkracht de eerste contactpersoon.  

Hij/ zij heeft uw kind in de klas en 

kan u als eerste van antwoord voor-

zien.  

 

Het dagelijkse aanspreekpunt is juf 

Rita. Zij is de adjunct-directeur. .Juf 

Rita is er van maandag t/m woens-

dag. De directeur, Christa Somers, 

stuurt twee scholen aan. Haar tijd is 

verdeeld over deze scholen. Zodoen-

de kan zij niet dagelijks op onze 

school zijn. Op de woensdagen, don-

derdagen en de vrijdagen is zij op 

onze school. 

Door afspraken, lessen, klassenbe-

zoeken, … is het voor ons niet moge-

lijk om altijd per direct tijd voor u te 

kunnen vrijmaken. Wilt u een af-

spraak? Maak dan een afspraak via 

telefoon 043-3642813 of mail:  

info.wereldster@innovo.nl 
. 
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TRAKTATIES 

INLOOPAVOND 10 SEPTEMBER 

‘Jarig zijn’ is natuurlijk altijd leuk. Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest. Bij-

voorbeeld liedjes zingen, de muziekinstrumentjes die het zingen begeleiden, de taart op 

het digitale schoolbord, de kroon en het handjes geven. Op onze school vinden we dat 

belangrijker dan de traktatie zelf.  

In de groepen 1 t/m 4 mogen de kinderen een traktatie aan hun klasgenootjes uitdelen. 

Een gezonde traktatie stellen wij zeer op prijs. Hou de traktaties klein en maak ze niet te 

calorierijk. Tip: www.gezondtrakteren.nl. Niet-eetbare traktaties, zoals stuiterballen, pot-

loden, fluitjes, stickers, kleurboekje of bellenblaas vinden we een leuk alternatief.  

In de groepen 5 t/m 8 kiezen de leerkracht en de kinderen aan het begin van het school-

jaar hoe zij dit jaar de verjaardagen van de kinderen gaan vieren. Hierbij kan gedacht 

worden aan speciale verjaardagsactiviteiten, waarbij de jarige een spel mag kiezen dat 

samen gespeeld wordt. Hoe leuk is dat! De kinderen van groep 5 t/m 8 delen geen trakta-

ties meer uit.  De feeststemming voor de jarige houden we natuurlijk erin. 



Telefoonnummer basisschool De WereldSter 043 364 28 13 

Met begrijpend lezen en technisch lezen van groep 5 t/m 8 (groep 4 volgt na de Kerst) gaan wij in instructiegroepen werken. 

Dit betekent dat alle kinderen instructie krijgen op hun niveau.  Binnen de instructiegroepen houden wij er rekening mee dat kinderen met 

en van elkaar kunnen leren.  

Kinderen die technisch lezen al hebben afgerond, maar begrijpend lezen nog  verder kunnen groeien, hebben dierdoor meer tijd om daar-

aan te werken. 

Kinderen die zowel het technisch lezen + begrijpend lezen volledig onder de knie hebben, gaan oefenen met studerend lezen en informatie-

verwerking.  

Het groepsdoorbrekend werken is iedere ochtend van 09.15—10.00u.  

Uw kind kan in die tijd dus  instructie krijgen van een andere juf/meester, omdat er op instructiebehoefte wordt ingedeeld.  

We starten in week 2 met groepsdoorbrekend werken.  De eerste week is het vooral belangrijk om de klasgenoten, de  eigen leerkracht en 

het gebouw goed te leren kennen.  Er is ten slotte heel veel nieuw. 

Houd jij van dansen en optredens? Wil jij de sterren 

van de hemel dansen op toneel? 

Dan ben jij “De Wereldster” die wij zoeken. Dans en 

swing met ons mee! 

Dit jaar extra heuglijk want wij bestaan komend 

schooljaar 20 jaar, dit vieren wij met jou. 

Doe een proefles op een van onze locaties. 

Elke nieuw danslid ontvangt een leuke attentie! 

We starten weer in de week van 27-31 augustus! Op 

woensdag ‘De Stip’ Past.Dominicus Hexstraat 10 

Meerssen 

Kleuterdans 13:30-14:15 uur gr 1/2 

Kidsswing 14:15-15:15 uur gr3/4 

Streetdance 15:15-16:15 uur gr 5/6 

 

Op vrijdag in gymzaal ‘de Koprol’ Lindenlaan 69, Bunde 

Kleuterdans 15:30-16:15 uur gr 1/2 

Kidsswing 16:15-17:15 uur gr3/4 

Klassiek 17:15-18:15 uur gr 6 t/m 8 

Move naar onze site voor alle actuele lessen & 

Come Dance with Us!  

www.dansstudio-opdencamp.nl 
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GROEPSDOORBREKEND WERKEN 

DANSPLEZIER bij  
DANSSTUDIO Op den Camp 


