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R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB MEERSSEN
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Eerste Heilige Communie

Op 11 juni aanstaande zullen
Miana Nordhausen, Mila Quaedvlieg, Giano Bours, Glenn Schroeders en Ivano Quaedvlieg
hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de parochiekerk
Sint Joseph Arbeider.
Veel succes met de alle voorbereidingen van deze speciale dag.
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Fusieschool Gansbeek / Hwagveld
3, 2, 1 en start!
Op woensdag 22 maart wordt het bouwbord onthuld. Kleuters en peuters hebben een leuk
liedje ingestudeerd en zullen met hun bouwcaps op deze activiteit een feestelijk tintje geven.
Wethouder Berry van Rijswijk en bestuursvoorzitter Bert Nelissen onthullen het bouwbord.
Ook zal vanaf dit moment onze bouw-website de lucht ingaan.
http://www.kindcentrum-meerssen.nl
Op deze website vindt u informatie over de gebruikers van het kindcentrum, over de
bouwactiviteiten en over het bouwproces.
Heel handig om zo de bouw van het kindcentrum te volgen.
Op 3 april zal onze bouwpartner Pellikaan starten met de sloopwerkzaamheden.

Schooltijden / overblijven
De werkgroep heeft zich georiënteerd in de (on)mogelijkheden m.b.t. overblijven en schooltijden.
Een dergelijke wijziging vraagt ten slotte om een gedegen voorbereiding. Op korte termijn ontvangt u
een enquête. Met de antwoorden wil de werkgroep een beeld krijgen van de wensen van de ouders en
de medewerkers. U begrijpt dat deze wensen erg uiteen kunnen liggen. Dit heeft te maken met o.a. de
verschillende werk- en thuissituaties. Het is daarom van groot belang dat we een hoge respons krijgen,
zodat de werkgroep een realistisch beeld heeft.

Fusie ouderverenigingen
Ook de ouderverenigingen fuseren per 1 aug 2017. Hoewel we dan nog niet in het kindcentrum zitten,
trekken we wel samen op. Vanaf 1 augustus is een nieuwe oudervereniging onder de nieuwe naam
van de school. Beide ouderverenigingen hebben goed overleg met elkaar. De openheid en bereidheid
om leuke activiteiten voor de kinderen te bedenken is enorm. Beste ouders en kinderen, dat maakt
ons blij!!!
Door hun inzet worden activiteiten echte belevenissen. Denk aan de organisatie van het schoolreisje,
de kerstactiviteit, Carnaval, een doe-je-ding dag, cultuuractiviteiten, schoolfeest en nog meer. De
nieuwe oudervereniging wil graag activiteiten organiseren met hulpouders. Zo kunnen veel meer
ouders meegenieten van deze feestjes voor de kinderen.
De (vrijwillige) ouderbijdrage zal vanaf 1 aug. 2017 €25 bedragen. Dit betekent dat de ouderbijdrage
voor de ouders van ’t Hwagveld met € 5 stijgt en voor ouders van De Gansbeek met € 10 daalt. Zoals
u ziet, worden er veel activiteiten van bekostigd. De schoolreis (en het busvervoer) is jaarlijks een van
de grootste kostenposten. Om onze activiteiten voort te zetten hopen wij op eenieders bijdrage.
Dit schooljaar verlopen de activiteiten zoals gepland in de schooljaarkalender.
Ouders van De Gansbeek LET OP: het schoolreisje zal komend schooljaar in april/mei plaatsvinden
(dus niet de traditionele derde donderdag van september).
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Citoscores: vernieuwde normering
Citoscores: vernieuwde normering (Van Letters (A t/m E) naar Romeinse cijfers (I t/m V)
Tot nu toe werd de CITO-score uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E. Omdat bij de oude normering
ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder) heeft CITO een
nieuwe normering ingevoerd. De nieuwe normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II,
III, IV en V. Met ingang van dit schooljaar zal de normering van de Cito LOVS toetsen niet meer in
letters maar in Romeinse cijfers op het rapport worden aangegeven. Het is even wennen, maar het
geeft een duidelijker beeld van de prestaties en niveau van uw kind. Alle oude gegevens worden
omgezet naar de nieuwe CITO-gegevens.
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Willen U en Uw kinderen lekker blijven zwemmen in zwembad Meerssen? Meld je dan nu aan.

Lidmaatschap;
Als U de intentie heeft om lid wil worden van onze vereniging Zwembad Meerssen, meld U dan aan via ons
mailadres: zwembadmeerssen@gmail.com.
Vermeld in uw mail duidelijk de volgende zaken:
Namen van alle familieleden, uw woonplaats, en e-mail adres.
De eerste 300 inschrijvingen hoeven geen inschrijfkosten te betalen !
De kosten voor een lidmaatschap zijn:
eenmalig: € 5,00 per persoon inschrijfgeld
jaarlijks: € 25,00 per persoon
t/m 4 jaar gratis lidmaatschap
Steun lid: (minimaal) € 25,00 per persoon
Dan heeft U geen toegang tot het zwembad maar steunt U het zwembad .
(U heeft dan uiteraard ook geen meewerkverplichting)
Plichten: ieder lid vanaf 16 jaar moet zich 3 tot 4 uur per seizoen inzetten voor het bad (schoonmaak,
onderhoud, kassa, groen), bij speciale klusdagen of bezoekers controle.
kinderen tot 12 jaar kunnen niet zelfstandig lid zijn. Dit wil zeggen dat een ouder of wettelijk verzorger ook lid
moet zijn van het zwembad. Dit heeft o.a. te maken met de meewerkverplichting.
U hoeft bij deze inschrijving nog niet te betalen. Dit is alleen een intentie verklaring zodat wij weten op
hoeveel leden we kunnen rekenen voor het komende zwem seizoen.
Onze doelstelling is minimaal 2000 leden te behalen !!

Nieuwsbrief ’t Pennedöpke

Uitgave 15

21 maart 2017

