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R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Past. Dom. Hexstraat 16
6231 HG MEERSSEN
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Op ’t Hwagveld SPRINGT!
Op 1 november hebben we onze tijdelijke huisvestiging officieel geopend. Uitgenodigd om de
opening springend te volbrengen deed Albert een warming up met alle kinderen van op ’t Hwagveld
en van Olleke Bolleke samen met leerkrachten en leidsters. Albert had voor de onder- en bovenbouw
een springconcours uitgezet. Wethouder Berry Van Rijswijk hield een korte toespraak en
overhandigde namens de gemeente een net met maar liefst 8 voetballen. Daarna werd het startsein
gegeven om al hindernis nemend het gebouw binnen te gaan. Dit alles gebeurde onder belangstelling
van ouders, die uiteraard ook een kijkje konden nemen in ons mooi opgeknapte gebouw.
MeerVandaag was ook terplekke om niet alleen een kijkje te nemen. Er werden foto’s en een filmpje
gemaakt. Op http://www.meervandaag.nl/nieuws kunt u onder het kopje ”algemeen” enkele foto’s
zien van de ingebruikname van het “nieuwe” gebouw. Ook kunt u bij uitzending gemist op
http://www.meervandaag.nl/uitzendinggemist-tv onder het item: Nieuws 6 november een filmpje van
de opening zien. Team van MeerVandaag hartelijk bedankt hiervoor.
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Hoera
Hoera,
Loes en Catoo hebben een zusje gekregen en ze heet Puk.
Puk is 16 oktober 2016 geboren.
Papa en mama zijn natuurlijk super blij met hun kleine
meid.
Van harte gefeliciteerd met dit lieve meiske.
Geniet met volle teugen van elkaar!

Zoen & zoef zone
Vanaf deze week is de zoen & zoef zone van onze tijdelijke locatie open. De ingang van deze zone via
het hek aan de Proost de Beaufortstraat. Op de speelplaats is aangegeven waar u kort kunt stoppen
om uw kind(eren) uit of in te laten stappen. De uitgang van de zoen & zoef zone ligt aan het
Vriendenhofpad naast het schoolterrein. Als u langer wilt stoppen en met uw kind(eren) naar de
schoolingang wil lopen, dan moet u een parkeerplaats zoeken in de omgeving van de school.
Let op: u mag niet uw auto parkeren op de openbare weg! Dit hindert de verkeersdoorstroming en
kan onveilige situaties veroorzaken!

Intekenlijsten
Vanaf maandag 14 november zullen de intekenlijsten voor de oudergesprekken weer bij de
klaslokalen ophangen, dit voor de oudergesprekken die vanaf maandag 21 november zullen
plaatsvinden.
Denkt u eraan zich in te schrijven?

Aankondiging ‘Wat wil ik weten over mijn kind’
Op maandag 21 november organiseren de school en de schooladviescommissie een thema-avond ‘Wat ik wil weten over mijn kind’. De themaavond start om 20 uur en vindt plaats bij Silly Days.
De avond is bestemd voor ouders van De Gansbeek en Op ‘t Hwagveld.
Het doel is om de wensen en verwachtingen over de informatie van de groep
en het kind in kaart te brengen. Ook willen we met u de wijze waarop
bespreken.
Vandaag ontvangt u via uw kind een schriftelijke uitnodiging.
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Fusieschool Gansbeek / Hwagveld
In KindCentrum Meerssen (oplevering voorjaar 2018) zullen de Gansbeek
en Op ‘t Hwagveld fuseren. Er zal één school in kern Meerssen zijn. De
beide medezeggenschapsraden hebben afgelopen week ingestemd met de
voorgenomen fusie.
De teams van beide scholen zijn al langer bezig met de voorbereidingen, zodat we er straks helemaal
klaar voor zijn en alle kinderen van goed onderwijs kunnen voorzien. Zo worden er methodes
afgestemd, de communicatie, tradities afgeschaft of voortgezet en vindt er bovenal afstemming plaats
in de pedagogische en didactische aanpak. De onderwijsvraag van het individuele kind en van de
groep staan centraal. Kinderen laten groeien om krachtige wereldburgers te zijn.
In de nieuwsbulletins van beide scholen zal de fusie een vast item worden. Mocht u vragen of
onduidelijkheden hebben, laat het ons horen. Zo weten wij welke informatie niet of niet voldoende is
gecommuniceerd. Tevens kunnen we ‘geruchten’ snel verhelpen. Niet alle info die bij de schoolpoort
of langs de voetbalvelden wordt gedeeld is ten slotte waar. Wij willen u graag van de juiste informatie
voorzien.
Nu de fusie definitief is, starten we twee projectgroepen op:
1. Schooltijden en overblijven
2. Nieuwe naam en huisstijl

Schooltijden en overblijven:
Deze projectgroep onderzoekt de gewenste schooltijden en wijze van overblijven in het KindCentrum.
Tevens vindt er afstemming plaats met de kindpartners (BSO, peuterspeelzaal, bieb), aangezien
nieuwe schooltijden ook voor hen gevolgen heeft. De ouders worden middels een enquête bevraagd.
De projectgroep geeft de gezamenlijke MR een advies. De MR heeft instemmingsrecht.
De projectgroep bestaat uit:
Voorzitter: Rita (adjunct-dir.)
Leden: Marjo en Tirza (leerkrachten en MR-leden), Metske (mama en MR) en nog 4 ouders
WIJ NODIGEN U UIT OM MEE TE DENKEN!
PER SCHOOL ZOEKEN WIJ TWEE OUDERS VOOR DEZE PROJECT-GROEP.
HELP MEE, DENK MEE!
U kunt zich voor vrijdag 18 nov. opgeven bij rita.dolmans@innovo.nl

Nieuwe naam en huisstijl:
Deze projectgroep gaat samen met een ontwerpbureau aan de slag voor een nieuwe naam van de
school en een bijpassende huisstijl (denk bijv. aan het schoollogo).
Graag doen wij een beroep op ieders creativiteit. Hiertoe leest u later meer. Het streven is om in mei
2017 de nieuwe naam en de nieuwe huisstijl aan u te presenteren.
De MR heeft adviesrecht.
De projectgroep bestaat uit:
Christa (dir en voorzitter), meester Maarten en meester Thijs.
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Vraag en antwoord:
De afgelopen periode hebben ons enkele vragen bereikt. Deze vragen kunnen ook bij u leven.
Wanneer is de oplevering van het KindCentrum?
De oplevering staat gepland voor januari 2018. Het gebouw wordt dan opgeleverd. Het buitenterrein
en de maatregelen m.b.t. de verkeerssituatie zal mogelijk nog enige tijd in beslag nemen.
Wanneer gaan de kinderen verhuizen?
De kinderen verhuizen wanneer het veilig is én wanneer er een natuurlijk moment is. Het is niemands
intentie om te verhuizen wanneer de vrachtwagens nog op en af rijden. Daarbij vraagt de verhuizing
ook om werkzaamheden welke niet in schoolweken kunnen plaatsvinden. Starten op de nieuwe locatie
vindt daarom na een vakantie plaats. Welke vakantie? Dat kunnen wij op voorhand nog niet aangeven.
Worden de groepen gemengd?
Het is ons uitgangspunt en ons streven om GEEN nieuwe groepsindeling gedurende een schooljaar te
maken. Wij vinden dat dit tot teveel onrustige gevoelens bij kinderen kan leiden. Bij een nieuw
schooljaar wel. We worden ten slotte één school.
Komt er geen hekwerk bij de bovenbouw?
De fusieschool en het gebouw is verdeeld in vier units: gr 1-2, gr 3-4, gr 5-6, gr 7-8. Per unit zijn vier
klaslokalen, een eigen ingang, een eigen garderobe en een wereld/leerplein. Bij de speelplaats van unit
1 en 2 spelen ook de peuters. Daar komt een hekwerk.
Bij de speelplaats van unit 3 en 4 (gr 5 t/m 8) wordt gekozen voor een natuurlijke omheining. Denk
aan een haag en dichte struiken. Het buitenterrein moet overigens nog ontwikkeld worden.
Blijven alle leerkrachten?
De leerkrachtenbezetting hangt samen met het aantal kinderen. De leerlingenkrimp of een leerlingengroei heeft invloed op het aantal leerkrachten. Dit staat los van een fusie. Daarbij ontvangt de school
een fusiebudget waarmee zij beter in staat wordt gesteld een fusie kwalitatief te realiseren.
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