
Op 16 december 2016 hebben wethouder Onderwijs 
Berry van Rijswijk, Bert Nelissen van INNOVO, Roy Pel-
likaan van Pellikaan en Ed Heijnen van Heton de over-
eenkomsten voor de realisatie en exploitatie van het 
nieuwe Kindcentrum Meerssen ondertekend. Dat was 
het officiële startsein voor de bouw van het Kindcentrum. 

Na diverse voorbereidende werkzaamheden start in 
maart 2017 de bouw. De eerste schop gaat de grond in! 
In deze nieuwsbrief maken jullie kennis met de architect 
en kindpartner MIK Kinderopvang. En … we zijn op zoek 
naar dé nieuwe naam voor de nieuwe basisschool.

Binnenkort gaat de eerste schop de grond in
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Bouw & Tijd
Nog 14 maanden 
tot de ingebruikname

Begin 2018
het nieuwe Kindcentrum wordt 
in gebruik genomen

DECEMBER 2017
oplevering Kindcentrum

MEI / JUNI 2017
de nieuwe naam van de basisschool 
zal bekend zijn

BEGIN MAART 2017
start bouwwerkzaamheden

OP DIT MOMENT
de voorbereidende 
werkzaamheden zijn in volle gang

Unit 3 en 4 (bovenbouw) liggen op de 
1e verdieping van de nieuwbouw. Deze 
units hebben direct toegang tot de vijfde 
wereld van bibliotheek en het kennislab. 
Iedere unit heeft een eigen ingang vanaf 
de speelplaats.

Peuterspeelzaal & BSO
De peuterspeelzaal heeft een directe 
verbinding met unit 1 en de buitenschoolse 
opvang (BSO) en ligt dicht bij het speellokaal. 
Deze bevinden zich op de begane grond 
aan de achterzijde. De peuterspeelzaal en 
de bso liggen aan de centrale ruimten en 
zijn directe gekoppeld aan de bibliotheek. 
Het kinderdagverblijf (naast / in De Stip) ligt 
direct in het zicht van de BSO. 

Bibliotheek
De bibliotheek gaat enerzijds werken 
volgens een concept met vijf Werelden. 
Anderzijds gaat de bibliotheek intensief 
samenwerken met alle andere partners in 
het Kindcentrum. De vijfde wereld van de 
biblotheek is - samen met het kennisLab 
- geïntegreerd in het schoolgedeelte van 
unit 3 en 4. Het blijft mogelijk om zowel 
tijdens als buiten de schooltijden de 
bibliotheek apart te laten functioneren.

Wereldpleinen en een aula
In dit Kindcentrum liggen zeven wereld- 
pleinen die als een kralensnoer aan 
elkaar geregen zijn. Deze pleinen zijn 
logisch verdeeld over het bestaande 
gebouw en over de nieuwbouw. Met 
name de twee pleinen in de bestaande 
bouw hebben als voordeel dat ze in te 
richten zijn als één grote aula. 

Tot slot: net als iedereen zijn wij erg 
benieuwd naar het eindresultaat. Wij zijn 
ervan overtuigd dat het een prachtig eigen-
tijds Kindcentrum voor de toekomst wordt.

Even voorstellen: de architect
Wij zijn Povše & Timmermans architecten 
• ingenieurs bv en hebben het ontwerp 
gemaakt voor het Kindcentrum in Meers-
sen. Wij zijn blij dat de keuze in september 
op ons ontwerp gevallen is. Als bureau 
hebben wij al heel veel ervaring met 
basisscholen en kindcentra. Wij hebben 
al meer dan 300 scholen gebouwd en/of 
verbouwd in de afgelopen 30 jaar.

Krachtige wereldburgers
De visie van de school, bibliotheek, peu-
terspeelzaal en buitenschoolse opvang 
was voor ons een mooie uitdaging voor 
het ontwerp. De Kindpartners zitten
straks niet alleen naast elkaar in het 
Kindcentrum, maar gaan samenwerken 
en gebruikmaken van elkaars kennis en 
kunde. Er is gekozen voor het thema ‘een 
kralensnoer van wereldpleinen’, want het 
Kindcentrum moet er straks in meehelpen 
dat de kinderen opgroeien tot krachtige 
wereldburgers. Dit is op verrassende 
wijze in het ontwerp vertaald.

Onderwijsruimten
In de school wordt gewerkt in vier units 
(afdelingen). Elke unit bestaat uit één 
groot leerplein met daar om heen 4 
‘basecamps’ (lokalen). Het leerplein ligt 
centraal binnen de unit en heeft direct zicht 
op de ‘basecamps’. Unit 1 en 2 bevinden 
zich in de bestaande bouw, die volledig 
verbouwd wordt. De pleinen van unit 1 
en 2 (onderbouw) liggen aan elkaar en 
kun je samenvoegen tot één grote aula. 



Generaties lang kinderopvang
In het nieuwe Kindcentrum kan uw 
kind naar school gaan, spelen bij de 
peuterspeelzaal, de bieb bezoeken, 
maar natuurlijk is ook de kinderopvang 
goed geregeld. MIK biedt deze opvang. 
MIK biedt al generaties lang vertrouwde 
& betaalbare kinderopvang. Met 
liefdevolle & professionele aandacht 
voor elk kind van 0 tot 13 jaar. Wij blijven 
onze dienstverlening steeds ontwikkelen. 
Voorop staan de veiligheid van uw kind, 
het samenspel met andere kinderen, de 
uitdaging waardoor uw kind grenzen 
kan ontdekken en overwinnen en de be-
trokkenheid met ouders. Vier belangrijke 
pijlers waar MIK ontzettend veel waarde 
aan hecht.

VSO & BSO in Kindcentrum Meerssen
Kids van 4-13 jaar zijn van harte welkom 
bij de BSO (buitenschoolse opvang). Er is
zowel voor als na school opvang. 
In het Kindcentrum hebben we vier 
basisgroepen, waarin we voor 80 
kinderen plek hebben. Er worden 

Meer informatie
Meer informatie vinden jullie op 
www.meerssen.nl (projecten) en binnen-
kort (zodra de eerste schop de grond in 
is) op www.kindcentrummeerssen.nl. 
Hier vinden jullie allerlei projectinforma-
tie, veelgestelde vragen & antwoorden, 
foto’s en een filmpje.

VRAGEN, SUGGESTIES OF IDEEËN?
Laat het weten bij directeur Christa 
Somers (christa.somers@innovo.nl) 
of bel het gemeentelijke Klant Contact 
Centrum (KCC): telefoon 14 043. 
E-mail: info@meerssen.nl. 

Wij houden jullie op de hoogte!

Veer winsje uch allemaol eine sjwanne carnaval!
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School zoekt naam!
Basisschool De Gansbeek en 
basisschool Op ’t Hwagveld gaan 
fuseren en komen samen in het nieuwe 
Kindcentrum Meerssen. We hopen in 
het voorjaar 2018 te verhuizen naar het 
nieuwe gebouw. Het wordt dan één 
school. Dé school van kern Meerssen!

Denk jij mee?
Een nieuwe school vraagt om een 
nieuwe naam! Denk jij mee?
Tip 1 De slogan van de nieuwe school is: 
De Wereldburger van Morgen!
Tip 2 Of je nu uit het zuiden, oosten, 
westen of noorden van het land komt, 
de naam moet goed uitspreekbaar en 
makkelijk te schrijven zijn.

Denk mee, laat je fantasie gaan, 
ga brainstormen

Schrijf de nieuwe schoolnaam op 
een papiertje

ruimtes gecreëerd, die afgestemd zijn op 
de diverse leeftijdscategorieën en ruimte 
geven voor de verschillende wensen van 
kinderen. Een plek om even tot rust te 
komen en je verhaal te doen, maar ook 
waar ruim aanbod is in afwisselende en 
uitdagende activiteiten.

Kinderdagverblijf Twiedel Diedel
Het kinderdagverblijf ligt direct naast het 
Kindcentrum bij de Stip, maar hoort wel 
bij het Kindcentrum. Van 6 weken tot 4 
jaar is uw kind van harte welkom om bij 

het kinderdagverblijf te komen 
spelen, ontdekken, leren en 
avonturen te beleven. Kinderen 
samen laten opgroeien tot 
positieve en zelfredzame 
wereldburgers! Daar tekent 
MIK voor. We zien dan ook een 
prachtige kans om hier samen 
met alle partners van het Kind-
centrum vorm aan te geven. 
Kindcentrum Meerssen, een 
plek waarin kinderen zich in al-
le facetten kunnen ontwikkelen 
tot krachtige wereldburgers!

Meer weten over MIK?
Spiek dan even op de website van 
MIK (www.mik-kinderopvang.nl) of 
neem contact op de klantenservice (bel 
043-3517171 of mail klantenservice@
mik-kinderopvang.nl)

Schrijf je eigen naam erbij

Gooi het papiertje in de brieven-
bus achter de hoofdingang in de 
hal van beide scholen

Je mag meer namen bedenken. 
De brievenbus staat er tot en met 6 
maart.
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