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De tussenbeide is een informatieblad bedoeld voor ouders/verzorgers om op de 

hoogte te blijven van de gang van zaken op school.  

Een uitgave van: 

Basisschool Meerdijk 
Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 

0416-563963 
Email: info@meerdijk.nl 

Website: www.meerdijk.nl 

 

Kalender 

03 september Ontruimingsoefening 

06 september Vergadering Ouderraad 

25 september Vergadering Medezeggenschapsraad 

26 september Start actie Kinderpostzegels 

03 oktober Start Kinderboekenweek 

04 oktober Dierendag 

05 oktober Dag van de Leraar 

15 oktober Herfstvakantie tot en met vrijdag 19 oktober 2018 

 
Vormsel-viering 2019 

30 maart 19.00 uur in de St. Janskerk 

 

Communievieringen 2019 

19 mei 2019 10.00 uur in de Antoniuskerk 

26 mei 2019 10.00 uur in de St. Janskerk 

 

 
 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/


[Geef tekst op] 
 

30 augustus 2018 
Jaargang 14, nummer 1 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Dit is de eerste tussenbeide van het schooljaar 2018-2019. Deze 

nieuwsbrief wordt elke laatste donderdag van de maand verstuurd naar 
ouders/verzorgers. In het eerste deel van de tussenbeide staat 

belangrijke informatie, denk aan schoolse activiteiten etc. Wij willen u 
daarom vragen deze nieuwsbrief aandachtig te lezen en eventueel 
noodzakelijke data meteen te noteren in uw agenda. Het tweede deel 

van de tussenbeide bevat informatie die de school toegestuurd krijgt van 
bijvoorbeeld: het Kunstencentrum, Type4fun, Olympiabad, Gemeente 

Waalwijk et cetera. Wij wensen u veel leesplezier toe.  
 
Wat u zeker mee moet nemen uit deze tussenbeide: 

- Data Communievieringen en Vormsel-viering 

- De ouderraad zoekt nieuwe leden 

- Mad Science voor groep 3 t/m 8 

 

 
Start nieuwe schooljaar 
De eerste schoolweken van schooljaar 2018/2019 zitten er alweer op. De 

kinderen hebben kennis gemaakt met hun nieuwe juf of meester. In de eerste 
week bent u mogelijk al binnengelopen om een kijkje te nemen in de nieuwe 

klas. We hopen nu de rust in de school terug te laten keren en we vragen u om 
uw kind vanaf groep 3 alleen naar binnen te laten gaan. Kinderen vanaf groep 2 
nemen afscheid in de gang en gaan zelfstandig de klas binnen. Ouders van groep 

1 mogen nog mee de klas in. Wij adviseren u het afscheid, in het belang van uw 
kind, zo kort mogelijk te houden. Bedankt voor uw medewerking. 

 
 
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!  

  

 Vind jij het leuk om contact te hebben met andere ouders/verzorgers, de 

leerkrachten en de directie? En vind je het leuk om betrokken te zijn bij de 
gang van zaken op de school van je kind(eren)?    

 Vind jij het leuk om de belangen van ouders/verzorgers te behartigen bij 

de directie en de Medezeggenschapsraad? 

 Vind jij het leuk om activiteiten te initiëren en te stimuleren die zorgen 

voor een goede sfeer op school?    

 Vind jij het leuk om een positieve bijdrage te leveren aan een aantal niet-
lesgebonden activiteiten rondom diverse thema's voor de kinderen van de 

school?  

 

 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Als je geïnteresseerd 
bent of vragen hebt, neem dan contact op met één 

van de leden van de Ouderraad of stuur een  
e-mailtje naar ormeerdijk@leerrijk.nl.  

  

Vriendelijke groet,  
 

Ouders van de ouderraad 
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Snappet  

Dit schooljaar zijn we in de groepen 4 t/m 8 gestart met het werken met 
Snappet, een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets.  

Leerlingen maken opgaven op tablets die vergelijkbaar zijn met de opgaven in 
werkboeken. Natuurlijk is het voor zowel de juffen en meesters als de leerlingen 
even wennen, maar wat hebben onze leerlingen het snel onder de knie! 

Door het inzetten van Snappet ontvangen leerlingen meteen feedback na het 
maken van een opgave. Leerlingen weten dus snel of ze de opgave goed of fout 

hebben gemaakt. Naast directe feedback past het programma de complexiteit 
van de opgaven aan op het niveau en de leerbehoeften van de leerling. Er 
worden adaptieve opgaven aangeboden. En Snappet geeft ook leerkrachten 

feedback. De leerkracht heeft tijdens de les direct zicht op de voortgang van 
individuele leerlingen en de gehele groep. We hopen dat het werken met Snappet 

de motivatie van leerlingen verhoogt, en dat de leerresultaten nog meer 
verbeteren.  
  

Tevens zijn we gestart met een nieuwe methode voor 
taal en spelling; genaamd TAAL Actief. Voor de 

verwerking van de leerstof van taal en spelling worden 
in de groepen 4 t/m 8 de tablets ingezet. De groepen 

4-5-6 gaan voor een geleidelijke invoering van Snappet 
en starten tijdens de rekenlessen met fysieke 
werkboekjes. De groepen 7 en 8 zullen de opgaven van 

Wereld in Getallen hoofdzakelijk verwerken op de 
tablets. 
 

Berichtje van juffrouw Marloes 

Beste ouders, 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een mooie vakantie. 
Ook ik heb drie weken mogen genieten van het prachtige Indonesië. De laatste 
avond wilden wij met zijn allen gezellig onze vakantie afsluiten. Daar was echter 

de aardbeving. Deze hebben wij met onze groep bewust meegemaakt en hebben 
uit het restaurant het strand op moeten rennen. Het ontzettend angstige gevoel 

wat je dan hebt, is niet uit te leggen. Vervolgens zijn we, uit angst voor een 
tsunami naar een veiligere plaats op het eiland gegaan en hebben de nacht op 
een grasveld doorgebracht samen met vele andere mensen. Koud, bang en tegen 

elkaar aan hoop je dat het snel ochtend wordt. Dan is pas te zien wat de ravage 
is. Wij hebben het geluk gehad veilig naar huis te kunnen gaan en hebben er 

enkel wat blauwe plekken en schrammen aan over gehouden. De huisjes waar 
we in sliepen zijn verwoest, net als het restaurant waar we op dat moment aan 
het eten waren. De buschauffeur die ons op Lombok op stond te wachten om ons 

naar het vliegveld te brengen, is zijn huis kwijt. Daarom hebben wij besloten met 
onze groep iets te doen. Op onze Facebooksite 

https://www.facebook.com/aardbevinglombok/ is ons verhaal te lezen en wat we 
graag voor de lokale bevolking, die ons zo goed heeft geholpen, willen doen.  

 
Met vriendelijke groet, 
Marloes Maas, leerkracht groep 8 
 

 

https://www.facebook.com/aardbevinglombok/
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 
Mad Science heeft vandaag (30 augustus 2018) bij ons op school een 

spectaculaire show gegeven voor alle leerlingen. Vanaf nu mogen leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 zich weer inschrijven voor een cursus, die na schooltijd 
plaatsvindt. Het inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl tot 7 september. 

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad 
Science polsbandje.  

 
Onderwerpen die dit jaar aanbod komen zijn: Wie gaat er mee op avontuur in de 
wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten van 

Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze 
aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan 

de slag met "coole" proefjes over warmte. Krijg je er al zin in? 
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. Het is de bedoeling dat 

leerlingen die mee doen een extra hapje of drankje meenemen naar school en dit 
nuttigen voordat de cursus begint. De leerlingen hoeven dan pas na de cursus 

om 16.15 uur opgehaald te worden.  
 

Data van de cursus zijn:  
Maandag 17-09-2018 
Maandag 24-09-218 

Maandag 1-10-2018 
Maandag 8-10-2018 

Maandag 22-10-2018 
Maandag 29-10-2018 
 

Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten) 
 

Mocht u zich ingeschreven hebben, ontvangt u ongeveer 1 week na sluiting van 
de inschrijvingsdatum een mail van Mad Science.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com%2Fbrabant&data=01%7C01%7Clindavandergeer%40leerrijk.nl%7C3dca4c5ab2744cceb00c08d6082e49da%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C1&sdata=DcSLoxELH8bXQvZWn%2BrUID%2B%2B5BHLtpJuh6%2BxNSbCQUQ%3D&reserved=0
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Kinderpostzegels 

 
We tellen af tot de start van de Kinderpostzegelsactie op 26 september 2018! 
Groep 7 doet dit jaar weer mee. De missie van Kinderpostzegels is helder: we 

geven kinderen kansen op een betere toekomst. 

Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou 

het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in 
welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit... 

Startweek 

Wellicht heeft uw kind verteld over de mooie start van dit schooljaar. In elke 
groep hebben kennismakingsactiviteiten plaatsgevonden met ruimte om met 

elkaar te bespreken ‘wie we willen zijn als groep’.  
De groepen visualiseren op eigen wijze de takken: ‘samen leven, samen leren, 

samen werken en samen spelen’.  
Alles gebaseerd op de principes: ‘Zorg goed voor jezelf, de ander en de 
omgeving’. 

Naast aandacht voor de groepsvorming hebben de leerlingen in de methodes 
kunnen ‘snuffelen’. Leerlingen gingen op zoek naar interessante onderwerpen, 

naar informatie die ze herkenden en probeerden een beeld te krijgen van de 
leerstof in het nieuwe leerjaar. Hierbij hebben vele leerlingen de vraag 
beantwoord ‘Hoe ben jij knap’ aan de hand van de 8 Intelligenties, die we 

gebruiken om talenten in beeld te brengen. 
 

 

 Lees verder… 
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Superfit! 
Kick off 

Wat:  Samen sporten met je papa/mama 
en voedings workshop 

Wanneer:  Maandag 03-09-18 16.00-18.00 uur 
Waar:  Zorgplaza Waalwijk 
Voor wie:    Kinderen 6-16 jr en hun ouders 
Door wie:  Ingrid vd Berg  

(kinderfysiotherapeut) en Inge 
Marcelissen (diëtist)  

Aanmelden:  i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 

Meer info:  www.zorgplazawaalwijk.nl 
 
 

mailto:i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl
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Superfit! Kick Off 

Bewegen en gezonde voeding is super belangrijk om je fit te voelen en te blijven! 
En doe je dit samen met je vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje en 
papa/mama, dan is het ook nog eens super leuk! 

 
Op maandag 03-09-18 vind bij Zorgplaza de Superfit! kick off plaats. Het twee 

uur durende programma bestaat uit een uur sporten onder begeleiding van 
kinderfysiotherapeut Ingrid vd Berg en een voedings workshop, gegeven door 
diëtist Inge Marcelissen. Kom samen met je ouders, ja zij mogen/moeten ook 

mee sporten, want samen sporten is toch veel leuker dan alleen! Nieuwe weetjes 
leren over gezonde voeding? Tijdens de workshop komt het allemaal aan bod. 

 
De deelname aan de Superfit! kick off is gratis.  
 

Het Superfit! programma draait al enkele jaren binnen Zorgplaza en is ontstaan 
om kinderen met overgewicht te begeleiden naar een gezond gewicht. Echter 

vandaag de dag bewegen veel van onze kinderen te weinig. Daarnaast is het 
aanbod van ‘ongezonde’ voeding de laatste jaren alleen maar toegenomen en 

toegankelijker geworden voor iedereen, dus ook voor kinderen.  
Regelmatig bewegen is belangrijk voor een goede lichamelijke conditie en 
gezondheid, andersom brengt lichamelijke inactiviteit gezondheidsrisico’s met 

zich mee en verlies van conditie.  
Daarom is ook voor kinderen met een gezond gewicht bewegen en gezonde 

voeding van groot belang.  Daarnaast draagt voldoende bewegen bij kinderen bij 
aan een goede ontwikkeling van alle motorische vaardigheden zoals bv. rennen, 
klimmen en springen.  

 
Vanaf september 2018 is het Superfit! programma toegankelijk voor alle 

kinderen. Als er een medische indicatie is, kan bekeken worden of het kind in 
aanmerking komt voor een vergoeding door de verzekering. Anders kan er een 
abonnement worden afgesloten, welke maandelijks opzegbaar is.  

Je komt wekelijks een uur sporten bij Zorgplaza. Daarnaast krijg je wekelijks 
leuke oefeningen en voedingstips mee zodat jij Superfit! wordt.  

 
Wil jij ook Superfit! worden, meld je dan nu aan via onderstaand mailadres. Ook 
voor vragen/meer info kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen. 

 
We hopen je te zien op de Superfit! Kick Off 

 
Inge Marcelissen, Diëtist 
Ingrid van den Berg, Kinderfysiotherapeut 

 
Zorgplaza Waalwijk 

Tuinstraat 2 
5144 NT Waalwijk 
0416 67 20 67 

i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl 
 
 



[Geef tekst op] 
 

30 augustus 2018 
Jaargang 14, nummer 1 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

  

Nieuws van Kunstencentrum Waalwijk 
 

 

Nieuw cursusseizoen: schrijf je nu in! 
 
Het nieuwe seizoen voor de afdelingen muziek, theater, dans en fotografie 
is zojuist van start gegaan. Als u zich nog niet heeft ingeschreven, doe dat 

dan snel op www.kunstencentrumwaalwijk.nl of kom even lang aan de 
Irenestraat 3 te Waalwijk voor een inschrijfformulier.  

  

 
Bericht van Squla 
In de eerste schoolweek heeft uw zoon/dochter een envelop mee naar huis 

gekregen van de leerkracht. Thuis oefenen leidt tot betere resultaten op school. 
Het pakket van Squla bevat daarom ook informatie voor ouders en een extra 

voordelig aanbod om Squla thuis te gebruiken. Via de kortingscode in de 
enveloppen kunt u tijdelijk extra korting krijgen. 
 

Squla is het enige online programma voor thuis waar je 
kind spelenderwijs oefent met alle vakken van de 

basisschool. Ieder kind speelt op zijn eigen niveau en in 
zijn eigen tempo! Als ouder krijg je een eigen Squla-

account waar je de voortgang kunt volgen en je kind kan 
aanmoedigen. Kijk voor meer informatie op: https://www.squla.nl/ouder  

 

 
 

http://www.kunstencentrumwaalwijk.nl/
https://www.squla.nl/ouder
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Jarigen september 
 

3  Robin Langeweg (2013)   2A 
8  Thijs Peeters (2008)   7 
9  Faye Schapendonk (2009)  6 

10  Arthur Medel Espinoza (2011)  4 
11  Fabiënne van Gool (2007)  7 

13  Beer van Rijswijk (2013)   2B 
15  Jay Peet (2012)    3 
18  Emily de Groot (2008)   7 

28  Julia van der Laan (2012)  2A 
28  Isa Verlee (2008)    7 

30  Tren van den Broek (2010)  4 
30  Tim Wever (2007)    8    

 

 
 

 
Dag allemaal! 

 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 28 september 2017 


