19 september 2018
Editie 2

-nieuws
Veiligheidsdag gemeente Meerssen
Op zaterdag 6 oktober organiseert de gemeente Meerssen een Veiligheidsdag op de Molenveldweg in Meerssen. Tijdens deze Veiligheidsdag zullen tussen 11.00-16.00 uur diverse hulpdiensten zich presenteren, waaronder de politie,
de brandweer en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa). Ook zullen er enkele bijzondere voertuigen te zien zijn.
Neem een kijkje achter de schermen bij een arrestatie, zie met eigen ogen hoe een brand wordt geblust en leer alles
over de marechaussee. Het wordt een leuke een leerzame dag voor jong en oud. Kom daarom kijken, luisteren én
meedoen op de Veiligheidsdag.
Om verkeer- en parkeeroverlast te beperken adviseren wij iedereen om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Er wordt gezorgd voor een gratis, bewaakte fietsenstalling. Er worden ook verkeersregelaars ingezet om de bezoekers die toch met de auto komen, door te verwijzen naar beschikbare parkeerplaatsen.
Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen
via telefoonnummer 14 043 of info@meerssen.nl.
Graag tot ziens op de Veiligheidsdag Meerssen 2018.

Telefoonnummer basisschool De WereldSter 043 364 28 13

VOORAANKONDING

FEESTELIJKE OPENING VAN DE WERELDSTER

OPENINGSFEEST

De laatste week voor de herfstvakantie staat bol van feestjes.

12 oktober 2018

Zo zal op maandag en dinsdag de Classic Express concerten geven voor de kinderen van groep 3 t/m 6. Het is een enorme trailer die uitklapt in een rijdende
concertzaal speciaal voor kinderen van deze leeftijd. Het is een uniek bezoek!

WereldSter
Een kindcentrum
Vol met sterren

Op woensdag hebben de kinderen vrij, omdat de leerkrachten dan een verdiepingstraining van de Kanjertraining doen.
Op donderdag gaan we allemaal op schoolreis naar Fun Valley. Voor iedere
leeftijd is een uitdagend aanbod, ook voor de oudere kinderen.
Op vrijdag sluiten we de week af met de opening van de school. We hebben vanaf
17.30u een groot feest met spel, muziek, optredens, tombola, wereldgerechten
en drankjes. De opbrengst van dit feest is voor de oudervereniging, dus voor de
kinderen! Om de stemming al erin te brengen hebben we ook overdag leuke activiteiten. Dit zijn diverse workshops voor kinderen van gr 2 t/m 8.
De schooltijden op 12 oktober zijn als volgt:
Groep 2: 08.30 uur tot 12.00 uur
Groep 3 t/m 8: 08.30 uur tot 14.00 uur

Receptie voor genodigden: 15.00 uur tot 17.00 uur
Feestavond voor ouders, kinderen en medewerkers: 17.30 uur tot 20.00 uur
Binnenkort ontvangt u verdere informatie over deze feestdag.
7 DAGEN WATER CHALLENGE!
Maak water drinken het leukste en lekkerste wat er is!
Pakjes drinken mee naar school, het lijkt zo gemakkelijk voor ouders. Maar kinderen krijgen door deze zoete
drankjes gemiddeld ruim 6 kilo suiker per jaar binnen. Verandering daarin zou enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren. Volgens de richtlijn van het Voedingscentrum hebben kinderen elke dag zo’n 1,2 tot 1,6
liter vocht nodig. Wist u dat het belangrijk is dat kinderen ook tijdens schooltijd voldoende drinken? Ze kunnen
zich namelijk beter concentreren wanneer zij genoeg drinken. Fijn voor de kinderen én goed voor de schoolprestaties. Water drinken zorgt dus voor gezondere leerlingen en is door het terugdringen van verpakkingsmateriaal
duurzaam door minder afval.
De Heuvelland gemeenten zijn sinds 2016 JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG streeft naar
een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin
een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Dit jaar willen de JOGG Heuvelland gemeenten daarom
extra aandacht vragen voor het thema ‘DrinkWater’ en gaan hierbij de basisscholen betrekken.
7-dagen waterchallenge

Als impuls en stimulans biedt JOGG Heuvelland alle basisscholen een gratis binnenwatertappunt van WML aan. Op
veel scholen is dit watertappunt inmiddels geïnstalleerd. Om hier extra nadruk op te leggen en het bewustzijn te
stimuleren dagen we in estafettevorm alle basisschoolleerlingen van het Heuvelland uit om een week lang alleen
maar water te drinken. We starten op maandag 27 augustus in Vaals en eindigen 5 weken later in Meerssen. In
iedere gemeente duurt de challenge 7 dagen en dan geven we het stokje door aan de volgende gemeente.
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MARATHON MEERSSEN

Op zondag 14 oktober 2018 is de 11e editie van de Rabobank Jeugdloop van Marathon Meerssen. Alle kinderen
van de basisscholen kunnen meedoen aan deze mooie sponsorloop om zoveel mogelijk geld op te halen voor
het goede doel. Ook dit jaar hebben wij gekozen voor KiKa!

KiKa staat voor Kinderen Kankervrij en heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om
dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.
Marathon Meerssen probeert zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan KiKa
door mee te doen aan deze sponsorloop! Daar hebben wij jouw hulp bij nodig, want alleen samen kunnen we de
strijd tegen kinderkanker aan.
Het sponsorformulier is te downloaden via www.marathonmeerssen.nl. Natuurlijk kunnen de kinderen ook op
een andere manier met vriendjes, vriendinnetjes of de hele klas geld inzamelen voor het goede doel.
Dit jaar is er een leuke prijs te winnen voor de klas die het meeste geld ophaalt voor KiKa!

Afhankelijk van hun leeftijd lopen de kinderen van groep 1 tot en met 8 drie afstanden:
400 meter (4-5-6 jaar), 800 meter (7-8-9 jaar) en 1200 meter (10-11-12 jaar)
Iedereen ontvangt na de finish een medaille!
Wij vinden meedoen belangrijker dan winnen. Daarom zijn er geen medailles voor de snelste lopers per categorie, maar een leuke tombola! Jouw startnummer is tevens jouw lotnummer. Zo heeft iedere deelnemer kans op
een mooie prijs!
Inschrijven voor de Rabobank Jeugdloop kan online of op zaterdag 13 en zondag 14 oktober in café De Keizer
aan de Markt te Meerssen.

De Rabobank wil graag iets extra’s doen voor haar klanten. Als je in het bezit bent van een Rabo Jongeren
(internet) rekening stort Rabobank het inschrijfgeld na deelname terug. Bij het afhalen van het startnummer kan
hiervoor een retourformulier worden ingevuld.
Tevens is er weer gezorgd voor voldoende animatie op de Markt.
Wij hopen weer vele kinderen te mogen verwelkomen op deze sportieve dag.

Met vriendelijke groet,

Commissie Jeugdloop Marathon Meerssen
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