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

Wij gaan weer naar school!
Op maandag 5 september gaan de scholen in het Zuiden van het land van start met een nieuw
schooljaar. We zien alle kinderen weer ontzettend graag komen. Weer heerlijk samen zijn met de
klasgenoten en weer veel nieuwe dingen leren. We maken er graag een mooi nieuw schooljaar van,
samen met u en de kinderen.
Tot aan de herfstvakantie zullen de verkeersbrigadiers de
kinderen opnieuw helpen met het veilig oversteken. Super!
Helaas is het niet gelukt om op maandagmiddag de
brigadierspost te bezetten. De brigadiers zullen
starten zodra wij de groene kaarten van de politie hebben
ontvangen.
De school is, samen met de projectgroep verkeer (bestaande
uit ouders en teamleden) in overleg met de gemeente om te
bekijken welke aanpassingen kunnen gebeuren tijdens het
verblijf in onze tijdelijke huisvesting.

Actie op voeten en fietsen
Ook dit schooljaar nemen we deel aan de actie ‘Op voeten en
fietsen naar school’. Deze actie is bedoeld om autoluw verkeer
te stimuleren en kinderen bewust te laten kiezen om in het
verkeer deel te nemen als voetgangers of fietser. Leerkrachten
hanteren hiervoor in de eerste week een aankruislijst. Als de
kinderen naar school komen op de fiets of te voet, krijgen ze
een kruisje. De groep die naar verhouding het meeste met de
fiets of te voet is gekomen, zal een gezonde traktatie winnen.
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Schoolfeest!!!!!
BOE IS DAT FEESKE?
SAVE THE DATE!
Op vrijdag 07 oktober is het schoolfeest.
Dit jaar zal het heel speciaal worden. Het is ten slotte de laatste keer dat we een schoolfeest in dit
gebouw als ‘basisschool Op ’t Hwagveld’ houden.
Het is daarmee ook gelijk een adieu – en – tot ziens feest!
SAVE THE DATE! Meer info volgt spoedig.
HEY IS DAT FEESKE!

Inlooptijd
Vanaf dit schooljaar zullen wij in alle groepen een inlooptijd hanteren. Dit betekent dat kinderen ’s
ochtends tussen 8.20u en 08.30u naar de klas komen. Kinderen kunnen dan alvast hun spullen voor
die dag klaarleggen, aan een werkje van de weektaak starten, etc. Omdat leerkrachten op deze
momenten de leerlingen in de klas opvangen, zal er buiten geen toezicht worden gehouden.

Continuering projectonderwijs
Ook dit schooljaar gaan wij verder met het vormgeven aan projectonderwijs. Wij trachten hierbij
verschillende items uit te proberen qua methode, organisatievormen, verwerkingsopdrachten e.d. Ons
doel is om naast de kennis ook vaardigheden aan te leren, zoals samenwerken, overleggen,
presenteren, creativiteit, cultuur en techniek. Door deze wijze van werken is de betrokkenheid hoger,
waardoor uw kind beter leert en onthoudt. Uw kind beleeft het!
In de tweede week van dit schooljaar gaan wij van start met het project……..DIEREN!
Het belooft een vrolijke beestenboel te worden!
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Gezonde school
Samen sterk en fit met “Gezond Bezig!!”
Afgelopen schooljaar hebben wij u al geïnformeerd over het voedingseducatieproject “Gezond
bezig!!”. Ook dit schooljaar willen wij continueren op de gezonde weg die wij zijn ingeslagen met het
EU Schoolfruit-project.
Wij willen graag dat onze school een plek is waar gezond eten gemakkelijk en vanzelfsprekend is. En
dat kunnen we alleen als we daar met zijn allen samen onze schouders onder zetten.
Wat kunt u doen?
* Geef uw kind als gezond pauzehapje een stuk fruit of groente mee of een boterhammetje. Denk
hierbij aan plakjes komkommer, (mini) tomaatjes, appel, mandarijn, banaan, druiven, boterham met
hartig of zoet beleg.
* Kies als drinken voor niet te zoete drankjes, water is de beste keuze.
* Blijft uw kind over? Geef hem/haar dan een gezonde lunchtrommel met boterhammen met hartig
en zoet beleg, eventueel met wat fruit of groente.

Traktaties met verjaardagen
De kinderen van groepen 1 t/m 4 mogen een traktatie aan hun klasgenootjes uitdelen, graag een
gezonde, kleine, eventueel niet-eetbare traktatie
De kinderen van groepen 5 t/m 8 kiezen samen met hun leerkracht aan het begin van het schooljaar
hoe zij dit jaar de verjaardagen van de kinderen gaan vieren. Denk hierbij aan een speciale
verjaardagsactiviteit, waarbij de jarige een spelletje mag kiezen dat de hele klas samen speelt. De
kinderen van groep 5 t/m 8 delen geen traktaties meer uit.
Ook dit schooljaar kunnen basisscholen zich weer opgeven voor het EU Schoolfruit-project. We gaan
ons zeker weer opgeven! Er schrijven altijd meer scholen in dan daadwerkelijk mee kunnen doen, dus
we duimen dat wij ook dit jaar weer bij de gelukkigen horen.
In de bijlage vindt u de hele handreiking Voeding en Traktaties op Op ’t Hwagveld.
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Algemene info-avond
Graag nodigen wij u uit voor de algemene infoavond van uw kind. Op de algemene ouderavond kunt
u kennismaken met de leerkracht(en). Dit schooljaar zal vanaf groep 3, uw kind u rondleiden in
de klas en het schoolgebouw. Hij/zij vertelt welke afspraken er in de klas gelden betreffende
huiswerk, belonen, enz. In groep ½ vertellen de leerkrachten de nodige informatie over de klas.
Alle leerkrachten zijn natuurlijk ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
De algemene ouderavond vindt dit jaar op 19 september plaats.
Starttijd: 18.00 uur
Maandag 19 september: groep 1 t/m 8
De infoavond zal ongeveer een uur duren.
Let op:
Gezien de info die deze avond wordt gegeven verwachten wij dat alle ouders komen. Wij hebben
gemerkt dat bij afwezige ouders in de loop van het jaar onduidelijkheid kan ontstaan over bepaalde
dingen met alle gevolgen van dien. Dit is voor u en de leerkracht niet prettig, maar bovendien kan dit
voor uw kind verwarrend werken.
Wij gaan er daarom vanuit dat u aanwezig bent. Wanneer u verhinderd bent, graag afmelden bij de
leerkracht.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 september komt de fotograaf voor het maken van de individuele foto’s
én van de broertjes en zusjes samen. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten de
samenwerking met ‘Foto Artica’ uit Meerssen voort te zetten.
Kledingadvies van de fotograaf is lekker kleurig (liever niet zwart, spierwit of grijs).
We starten bij de kinderen van groep 1-2. Als laatste zijn de kinderen van groep 8 aan de beurt.
Na de individuele foto’s uit een groep wordt gelijk de groepsfoto gemaakt.
De broers/zussen foto is op het eind.

Overblijven
De mogelijkheid bestaat om leerlingen tussen de middag op school te laten overblijven. De betaling
hiervoor gaat via strippenkaarten.
 Een kleine kaart (voor 5 keer overblijven) kost: 8 euro.
 Een grote kaart (voor 10 keer overblijven) kost: 15 euro.
Strippenkaart kunnen worden aangeschaft bij de overblijfouders of op dinsdag bij juf Myriam. Wij
verzoeken u vriendelijk het (gepaste) geld in een envelop aan uw kind mee te geven. Van het geld
wordt tijdens het overblijven thee, water of melk geserveerd. De leerlingen hoeven dus geen drinken
mee te nemen.
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Gym
Tweemaal per week gymt groep 3 t/m 8 in de gymzaal. De kleuters gymmen in de kleuterzaal. Zij zijn
daar vrijwel dagelijks te vinden. Ook spelen zij veel buiten.
Zit uw kind in een hogere groep? Kijk dan wanneer hij/zij de gymtas bij zich moet hebben!
Dit rooster is van toepassing tot aan de herfstvakantie.
Daarna zullen alle groepen in de gymzaal van het voormalige Junior-college gymmen, dit rooster
volgt nog.
Woensdag

Donderdag

8.40 – 9.30

6/7

9.30 – 10.15

3/4

10.30 – 11.15

5/6

11.30 – 12.30

8

8.40 – 9.30

8

9.30 – 10.15

5/6

11.15 – 12.00

3/4

13.15 – 14.15

6/7

Spaart u mee?
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van
€ 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze.
Wij willen u natuurlijk vragen deze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen
wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u
kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of
uw kinderen ze in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
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Aanwezigheid directie
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 voorzien.
Het dagelijkse aanspreekpunt is meester Maarten. Als management assistent / locatieleider regelt en
coördineert hij veel op onze school. Meester Maarten is er van maandag t/m vrijdag. Op maandag is
hij vrijgeroosterd van lesgevende taken om directietaken in te vullen.
De directeur, Christa Somers, stuurt drie scholen aan. Haar tijd is verdeeld over deze scholen.
Zodoende kan zij niet dagelijks op onze school zijn. Op de dinsdagen en een aantal woensdagen is zij
op Op ’t Hwagveld.
Door afspraken, lessen, klassenbezoeken, … is het voor ons niet mogelijk om altijd per direct tijd voor
u te kunnen vrijmaken. Wilt u een afspraak? Maak dan een afspraak via telefoon 046-3642813 of
mail: info.hwagveld@innovo.nl
Wanneer staat wie voor de klas?
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Wij staan klaar om er samen met de kinderen en u een
prachtig jaar van te maken.
Een bijzonder jaar. We starten in het gebouw van Op ’t
Hwagveld. Na de herfstvakantie zijn wij tijdelijk in het
voormalig Junior College aan de Proost de
Beaufortstraat.

We hebben er zin in!
Tot maandag!

Team Op ‘t Hwagveld
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