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In de week van 26 november zijn de oudergesprekken. 
Via ISY kunt u inloggen en de tijd aanklikken wanneer het u schikt te komen. 
Voor de komende oudergesprekken stellen de leerkrachten de beschikbare tijd open en kunt u 
vanaf 12 november om 20 uur digitaal intekenen via ISY. 
Per leerling kan één ouder dit doen. 
  
Van praten OVER het kind naar praten MET het kind: 
In groep 5-6 zijn de kinderen welkom om mee te komen. 
In groep 7-8 verwachten we dat alle kinderen aanwezig zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Team De WereldSter 
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 LIMBURGS SINTERKLAASJOURNAAL 

 
Langzaam maar zeker naderen we de gezellige decembermaand en dat betekent 
dat volgende maand Sinterklaas zijn weg weer naar Nederland vindt, zo ook naar 
Limburg! 

Dit jaar kunnen alle Limburgse kinderen naar een heus Limburgs Sinterklaasjour-
naal kijken en alle avonturen meebeleven van de Sint tijdens zijn bezoek in het 
zuiden. En om de avonturen voor de kinderen nog levendiger te maken kunnen 
de kinderen met een lege enveloppe naar de  Albert Heijn in Bunde. Hier staat 
een grote brievenbus, waar ze de enveloppe kunnen afleveren. Deze krijgen ze 
dan gratis weer teruggestuurd met een leuke ansichtkaart. Dit alles behoort bij 
één van de lopende verhaallijnen van het journaal. 

Het Limburgs Sinterklaasjournaal start op 12 november, waarna t/m 5 december 
elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuw avontuur te zien is. 

De Lokale omroep MeerVandaag geeft de gelegenheid om samen met de kin-
deren in de klas de avonturen van de Sint in Limburg  te volgen. 

Iedere dinsdag-, donderdag- en maandagochtend om 10.30 en 11.30 is het moge-
lijk om samen met de kinderen naar het Sinterklaasjournaal te kijken.  Dit zijn de 
herhalingen van de afleveringen die op maandag, woensdag en vrijdag live uitge-
zonden worden om 17.30 uur op de zender Meer Vandaag. De live-uitzendingen 
zijn een mooie gelegenheid om samen met uw kind te kijken. Tevens is het ook 
meteen een mooi moment om de kinderen kennis te laten maken met onze eigen 
lokale omroep. 

U kunt MeerVandaag ontvangen via Ziggo kanaal 47 of via KPN glasvezel 1337 

Kijk voor meer frequenties of later deze week voor meer informatie op onze web-
site www.meervandaag.nl  

Namens de omroep wensen we u en de kinderen alvast veel kijkplezier! 
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Beste ouder(s)/verzorger(s),       

 

Gemeente Meerssen is sinds april 2016 aan de slag met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Het 
doel van JOGG is om gezond eten, gezond drinken en bewegen voor jongeren gemakkelijk en leuk te 
maken. Samen met de gemeente dragen wij als school daar graag een steentje aan bij. Want wij zijn 
ervan overtuigd dat fitte kinderen die lekker in hun vel zitten, het leuker op school vinden en betere 
resultaten behalen. 
 
Bij de start van Jongeren op Gezond Gewicht hebben we ouders een vragenlijst laten invullen om een 

beeld te krijgen van beweeg- en voedingsgewoonten van onze basisschoolleerlingen. Nu zijn we be-

nieuwd of we al effecten van de JOGG aanpak bij de leerlingen zien, en daarom herhalen we binnen-

kort het onderzoek. 

 

Volgende week ontvangt u daarom een korte vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 10 minuten van 

uw tijd. We hopen dat u (wederom) de vragenlijst wil invullen. 

 

De school met de hoogste respons krijgt van JOGG Heuvelland voor één dag een springkussen ge-

plaatst op het schoolplein!  
 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Christa Somers 

Ook namens, Kim Adriaens, JOGG-Regisseur Meerssen 

 
AANKONDIGING JOGG VRAGENLIJST 

De WereldSter doet weer mee aan het EU schoolfruit.  
Van 12 november tot 19 april krijgen we voor de  
kinderen drie keer per week fruit en/of groente.  
Zoals gebruikelijk wordt het fruit en de groente geschild, 
gewassen en gesneden.  
Mocht u op woensdag, donderdag en/of vrijdag van 
08.30 - 09.00u willen meehelpen, dan kunt u zich via Isy 
aanmelden. 

SCHOOLFRUIT 
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De vorige keer waren wij met de groep aan de Maas te vinden. Het was schitterend weer. Wij hebben 

daar de prachtigste stenen gevonden en op naam gebracht. Jan de Veen heeft jullie door de verrekij-

kers naar de vogels leren kijken, die door de verandering van de Maas talrijk waren. Verder werd er 

nog een dam gebouwd over de Oude Broekgraaf, die in de Maas uitmondt. Het was dolle waterpret! 

Nu is het weer tijd voor de volgende bijeenkomst.  

 

Het thema is: kristallen kweken. 

 

Kristallen kweken, hoe doe je dat? Cheyenne Bex en Will 

Voncken gaan jullie wegwijs maken in deze fantastische 

wereld. Cheyenne doet dit op haar eigen creatieve ma-

nier. Will Voncken, die veel van natuurkunde en schei-

kunde weet, zal haar bijstaan. Als er tijd over is zullen zij 

met jullie nog wat spannende proefjes doen. Onze 

groepsactiviteit is deze keer gedeeltelijk binnen, maar wij 

gaan toch zeker ook naar buiten.  

Natuurvrienden dit is weer een interessante activiteit, dit kan en mag je niet missen! Het belooft 

een hele leuke en spannende morgen te worden!   
 

Tot zaterdag 10 november 2018 om 9.30 in de Proostenkelder achter de basiliek  Markt 25  A Meers-

sen. 
 

Ben jij geen lid maar wil je meer weten over de IVN Jeugdgroep? Bel dan naar onderstaande nummers 

voor informatie of kom spontaan naar de groep. Je kunt ook op de website kijken van  IVN Meerssen 

ivn.nl/afdeling/meerssen, of Ulestraten  ivn.nl/afdeling/ulestraten.  

Jeanne Lam 043-3649012 e-mail thijslam@hetnet.nl of 

Jan de Veen 06-82971361 e-mail jdeveen1958@gmail.com 

 

NIEUWS VAN DE IVN JEUGDGROEP GEMEENTE MEERSSEN 

Op zondag 18 november komt Sinterklaas in Meerssen aan. Uiteraard brengt hij 

ook zijn Pieten mee. Bij droog weer komt de Sint en zijn Pieten om 13:54 uur met 

de trein aan op het station in Meerssen. Wij vragen alle kinderen en hun ouders 

om naar het station te komen, waar de Sint wordt welkom geheten door Burge-

meester of Wethouder van de Gemeente Meerssen. Daarna gaan we gezamenlijk 

naar het gemeenschapshuis ‘De Stip’. In de Stip kunnen alle kinderen de Sint dan 

een handje geven en meedoen aan spelletjes met de Pieten en dansen op hippe 

muziek!  

SINTERKLAAS  INTOCHT IN MEERSSEN 



 Op vrijdag 26 oktober is de Sterrenraad voor de eerste keer samen gekomen. 
 Onderstaand de notulen van deze eerste bijeenkomst. 
 
1. WELKOM  

We stellen ons aan elkaar voor. Iedere klassenvertegenwoordiger is democratisch gekozen. In enkele klassen was 
dit nog best spannend. Juf Christa legt uit wat de Sterrenraad doet en hoe dit gaat. 

 
Wie zit in de Sterrenraad? 
3a Lotte, 3b/4b Cathelijne, 4a Veerle, 5a Fay, 5b/6b Leonie, 6a Joni, 7a Luca, 7b/8b Elin en uit 8a Chloë.  
 

2. De eerste periode 
 De eerste periode zit erop en dat hebben we afgesloten met een openingsfeest. Bespreek in de klas wat jullie de 

eerste periode een TOP vonden en welke TIP jullie hebben. Je mag maximaal drie tops en drie tips meenemen 
naar de vergadering.  

 
 Het is overduidelijk dat de kinderen erg in hun sas zijn met het gebouw. De leerpleinen worden als heel prettig 

ervaren. Er is veel plek voor iedereen. Er kan nu veel meer en beter zelfstandig worden gewerkt. Dit bevalt ieder 
heel goed. Het samen zijn van de twee scholen is ook heel goed gegaan. In iedere klas zijn nieuwe vrienden / 
vriendinnen gemaakt. Het schoolreisje wordt in meerdere groepen als TOP genoemd. Ook het schoolfeest wordt 
vaak genoemd. Ook het groepsdoorbrekend werken bij technisch en begrijpend lezen wordt als heel positief ge-
zien. De speelplaats van de onderbouw bevalt ook heel goed. Er zijn hele mooie dingen om mee te spelen. De 
chromebooks bevallen zeer goed, vele malen beter dan de tablets. Wel werken de digitale schoolborden nog 
niet goed. Dat komt door een softwareprobleem waar hard aan gewerkt wordt.  

 
 Het is bijzonder jammer dat de speelplaats van de bovenbouw niet klaar is. Wel vinden de kinderen het fijn dat 

er een tussenoplossing is, zodat ze ruimte hebben om te spelen. Ook de overblijfspellen zijn erg leuk. De onder-
bouw vindt dat er veel blaadjes op de speelplaats liggen. Ook vragen ze zich af waarom het tankstation eerst 
blauw was en nu groen. We denken dat ze zich vergissen want het tankstation is niet geverfd ;-). De onderbouw 
wil graag afspraken wie op het duikelrek mag, want er zijn kinderen die de hele tijd blijven duikelen. Ook wordt 
er gevraagd om een voetbalschema op te stellen. In de bovenbouw vinden ze de klaslokalen warm ’s middags. 
Dit was vooral in de zomer. De bovenbouw wil graag kunnen zitten op de speelplaats. Toevallig zijn een uur voor 
de vergadering picknickbanken neergezet. Ook willen ze graag betere ballen. Kan er ook een prullenbank buiten? 
Nee, er staat een kliko voor groente en fruit. Al het andere afval gaat mee terug naar huis.  

 De kinderen hebben de sterrenmiddagen en sterrendag als heel leuk ervaren. Een tip is om dit vaker te doen.  
Wel vonden een paar klassen dat er veel activiteiten waren in een korte periode.  

 
3 Kanjertraining 
 Iedere klas is een kanjerklas. We staan met z’n allen sterk. De kanjertraining gaat heel veel over VERTROUWEN. 

Bespreek in de klas hoe jullie samen de komende periode verder werken aan vertrouwen in elkaar. 
 
 Over het algemeen worden de volgende dingen benoemd: 

Meer vertrouwensspelletjes met elkaar spelen 
Aardig zijn en blijven tegen elkaar 
De afspraken nakomen 
 

 
De Sterrenraad ‘De Mond van de school’  
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Doordat er veel activiteiten waren, zijn er (denken de kinderen) minder kanjerlessen gegeven. De activiteiten 
waren ook voor kennismaken en vertrouwen krijgen. De kinderen geven aan dat ze graag iedere week kanjerles 
hebben. Tussendoor wordt er natuurlijk ook gekanjerd. Ook de beweegspelletjes van de gruitbox willen ze graag 
spelen. Hier was ook te weinig tijd voor. 

 

4.  Kinder-vertrouwenspersonen  
 Op De WereldSter hebben we twee kindervertrouwenspersonen: Juf Marjo (groep 7a) en juf Helene (groep 3a 

en groep 3b/4b). We bespreken wat zij doen.  
 De kinderen vinden dat erg fijn. Er worden weer posters opgehangen (net als op De Gansbeek / Hwagveld), zo-

dat ieder kind weet wie het zijn. 
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