
[Geef tekst op] 
 

27 september 2018 
Jaargang 14, nummer 2 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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 

26 september Start actie Kinderpostzegels 

01 oktober Aftrap Kinderboekenweek 

04 oktober Dierendag 

05 oktober Dag van de Leraar 

15 oktober Herfstvakantie tot en met vrijdag 19 oktober 2018 

24 oktober Luizen pluizen 

25 oktober Vergadering Ouderraad 

november Oudergesprekken 

 
 

 

T   u    s     s   e   n    b  e  i    d  e 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
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Welkom! U ontvangt hierbij de tweede Tussenbeide van dit schooljaar. 

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.  
 

 
Klassenouders 

Elke groep heeft een of meerdere klassenouders. De klassenouders regelen 
ouders om te begeleiden bij uitstapjes, helpen mee tijdens activiteiten in de klas 

en zorgen voor een knallend verjaardagsfeest van de juf of meester.  
 
Dit jaar zijn dit de klassenouders per groep.  

 

Groep 1/2A Mevr. Ilse  

Langermans(dochter 
Fem) 

 

Mevr.Heddeke 

Spoel(dochter 
Robin) 

 

Groep 1/2B Men. Johan 

Sombekke (dochter 
Marlise) 

Mevr.Cynthia (zoon 

Lenn) 
 

 

Groep 3 Mevr.Marina 
Groeneveld (dochter 

Naomi) 
 

Mevr.Jitske van 
Osch (dochter Isis) 

Mevr.Marjolein 
Schellekens 

(dochter Saar) 

Groep 4 Mevr.Elsbeth 
Caspari (zoon Floris) 
 

Mevr.Wendy van 
Venrooij (zoon 
Kay) 

 

Groep 5 Mevr.Ageeth van 
Helden(Luca)  

Mevr.Bianca van 
Hilst van Riel  

(zoon Bob) 
 

 

Groep 6 Mevr.Manon 
Beerens(dochter 

Roos) 

Mevr.Carolien 
Duquesnoy(zoon 

Xavier) 
 

 

Groep 7 Mevr.Jacqueline 
Koek(zoon Stijn) 
 

  

Groep 8 Mevr.Maike van der 
Schuit(zoon Ruben)  
 

Mevr.Sylvia 
Marijnissen(dochter 

Merel) 
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Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn er maar liefst drie nieuwe leden ons team komen versterken. 

Graag stellen we juffrouw Stephanie, juffrouw Elcke en juffrouw Elise aan u voor.  
 
Ik ben Stephanie Laros, 30 jaar jong. Ik 

houd van reizen en uit eten gaan. Het 

mooiste wat me is overkomen is de 

geboorte van mijn zoontje, die nu 2,5 jaar 

oud is.Sinds dit schooljaar ben ik 

werkzaam op de Meerdijkschool op 

maandag, dinsdag en woensdag. 

Op maandag en dinsdag ben ik juf van 

groep 1/2A en op woensdag ben ik 

ambulant. Hiervoor ben ik 11 jaar 

werkzaam geweest op basisschool Besoyen 

in de groepen 1/2/3, waarvan 2 jaar als 

stagiaire. Het werd dus wel eens tijd voor 

een nieuwe uitdaging! Ik ben bijzonder 

hartelijk ontvangen op deze school en ga 

met heel veel plezier het schooljaar 

tegemoet! 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mijn naam is Elcke de Jong, 21 jaar en 

ik werk dit jaar voor het eerst op 

basisschool Meerdijk waar ik op donderdag 

les geef aan groep 7. De overige vier 

dagen sta ik voor de klas op basisschool de 

Duinsprong in Drunen. Daarnaast ben ik 

drie keer in de week te vinden op het 

volleybalveld, waar ik met veel plezier 

sport. Als leerkracht houd ik van flink wat 

humor gecombineerd met een prettige en 

vertrouwelijke werksfeer waarin iedereen 

samenwerkt om tot goede resultaten te 

komen! 

 

Ik ben Elise Blankers, 19 jaar 

en woonachtig in Hedel. Mijn hobby is 

saxofoon spelen, dit doe ik bij twee 

fanfare's en een blaaskapel. Verder vind 

ik het leuk om in de vakanties te reizen. 

Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding 

onderwijsassistente afgerond. Sinds dit 

schooljaar ben ik werkzaam op basisschool 

Meerdijk op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag.  

Mijn taak is extra ondersteuning en 

begeleiding te bieden 

bij verschillende groepen.  

Ik heb het erg naar mijn zin op deze 

school.  
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Leerlingenraad 
De nieuwe leden van de leerlingenraad voor dit schooljaar zijn bekend. Deze 

bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7en 8 en is tot stand gekomen door 
verkiezingen in de klas met de daarbij horende criteria waar een lid aan dient te 
voldoen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder leiding van directrice 

Marie-Antoinette. Er wordt gesproken over actuele zaken op school. Denk aan 
nieuwe methodes, onderzoekend leren, Snappet, 

respectvolle leerlingen, activiteiten zoals 
Meerdijkdag en andere festiviteiten op school.  
 

De leerlingenraad van 2018-2019 bestaat uit:  
Groep 5: Dean Peet en Oona Vrijhoeven                                                                            

Groep 6: Roos Beerens, Gijs van ‘t Westeinde 

Groep 7: Isa Verlee, Oscar Roijen 

Groep 8: Eva Medel Espinoza, Bendt Sars 
 

 

Kinderpostzegels  

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de 
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun 

missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.  
Voor kinderen, door kinderen 
 

Ook onze kinderen uit groep 7 doen mee! 
 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk 
jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. 
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. 

En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden 
en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 

 

 
 

 

Dierendag 
Op 4 oktober mogen alle kleuters een lievelingsknuffel meenemen. Dit 

knuffeldier loopt een dagje mee met uw zoon/dochter in de klas. Samen in de 
kring zitten, hard werken tijdens de werkles, fruit eten en even uitrusten in de 
klas terwijl de kinderen lekker buiten spelen.  
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is dit schooljaar van 3 t/m 14 oktober 2018. Natuurlijk 

vieren wij dit ook op school. Het thema dit jaar is vriendschap, kom erbij!! 
 
Op maandag 1 oktober zullen wij met de hele school de Kinderboekenweek 

feestelijk openen. Om 9 uur geven we samen de aftrap en zingen en dansen we 
het lied van Kinderen voor Kinderen dat speciaal voor de Kinderboekenweek is 

gemaakt. Daarna zullen alle kinderen een boekenspeurtocht gaan doen en wordt 
er door de leerkrachten voorgelezen. We maken gezellige groepjes van 
onderbouw- en bovenbouw kinderen door elkaar, tenslotte zijn we allemaal 

vrienden van elkaar! 
 

Alle leerlingen krijgen creatieve workshops aangeboden. Voor de groepen 1 t/m 
4 in de vorm van een poppenkastvoorstelling en de groepen 5 t/m 8 gaan een 

vriendenrap maken onder begeleiding van een echte rapper! 
 
Tijdens de Kinderboekenweek zal er in de klassen extra aandacht aan lezen en 

het thema vriendschap worden besteed. De groepen 5 t/m 8 doen ook mee aan 
de voorleeswedstrijd. In de klas worden voorrondes gehouden. De schoolfinale 

zal op donderdag 11 oktober zijn, waarmee we op school de Kinderboekenweek 
zullen afsluiten. 
 

We hopen er een gezellige en leerzame Kinderboekenweek van te gaan maken! 
 

 
 

 
Gratis boeken voor onze schoolbieb 

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen 
van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische 
scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe meer 

ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 
 

HOE WERKT DE ACTIE? 
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) 
in op school. De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens 

de actieperiode (van 3 t/m 14 oktober 2018). 
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar 

op en de school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. De school 
mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel. 

Voor onze school zou dit een mooie aanvulling zijn voor in de schoolbieb.  
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Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs;POVO 
POVO staat voor de samenwerking van alle scholen van het Primair Onderwijs en 

Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk.  
POVO probeert middels overleg en het organiseren van activiteiten de overgang 

voor leerlingen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 

 
Bent u op zoek naar informatie over de overgang van de Basisschool naar de 
school voor Voortgezet Onderwijs dan kunt u de website raadplegen: 

www.overlegpovo.nl 
 

U vindt daar ook informatie over de verschillende 
soorten van voortgezet onderwijs: 

PrO; praktijkonderwijs 
VMBO; voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
HAVO; hoger algemeen voortgezet onderwijs 

VWO; voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
Hieronder staan de scholen voor Voortgezet Onderwijs 

vermeld. 

SCHOOL website 

MET Praktijkonderwijs 

praktijkonderwijs 
Waalwijk 

www.met-pro.nl 

Prinsentuin College 

vmbo b/k/g 
Andel 

www.prinsentuin.nl 

SG De Overlaat 

vmbo b/k/g/t 
Waalwijk 

www.sgdeoverlaat.nl 

Walewyc 

vmbo g/t 
Waalwijk 

www.walewyc.nl  

d'Oultremontcollege 

mavo-havo - atheneum - gymnasium - technasium 
Drunen 

www.doultremontcollege.nl 

Van Haestrechtcollege 

vmbo b/k/g/t en havo kansklas 
Kaatsheuvel 

www.vanhaestrechtcollege.nl 

Dr. Mollercollege Waalwijk 

havo - atheneum - gymnasium - vwo - havo 
en vwo tweetalig onderwijs 

www.drmollercollege.nl 

Willem van Oranjecollege 

 
Wijk en Aalburg: Vakcollege,vmbo b/k/g/t,havo kansklas, brugklas 

havo/atheneum. 
 
Waalwijk: vmbo/t - havo - atheneum - gymnasium 

www.het-willem.nl 

www.ik-wil-m.nl 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.overlegpovo.nl/
http://www.met-pro.nl/
http://www.prinsentuin.nl/
http://www.sgdeoverlaat.nl/
http://www.walewyc.nl/
http://www.doultremontcollege.nl/
http://www.vanhaestrechtcollege.nl/
http://www.drmollercollege.nl/
http://www.het-willem.nl/
http://www.ik-wil-m.nl/
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Wist u dat? 

Er in de gang van groep 5 tot en met 8 een whiteboard hangt, die wij de 
‘innovatiewand’ noemen? Hierop verschijnen regelmatig foto’s, werkstukken, 
weergaven van activiteiten die in de groepen 1 tot en met 8 plaatsvinden. 

Tevens kunt u zien van waaruit wij werken.  
Op dit moment is het eerste kwadrant; KLIMAAT van de ‘breinvriendelijke klas’ 

zichtbaar. De emoties en de rijke omgeving hebben de eerste weken van het 
schooljaar extra aandacht gehad. In de groepen is de vraag gesteld: ‘Wie willen 
we zijn als groep?’ 

De leerlingen hebben met de leerkracht het recept voor een fijn schooljaar 
zichtbaar gemaakt. Zo zijn er afspraken vastgelegd en middels foto’s verhelderd 

over ‘samen spelen, samen werken, samen leren en samen leven’. 
 

Hiermee leggen we een basis voor 
een veilig klimaat waarin ruimte is 
voor betekenisvol leren. Het 

vierhoekenmodel gaat uit van vier 
elementen: klimaat scheppen voor 

denken, lesgeven in vaardigheden 
en denken, lesgeven in denken 
over denken en lesgeven in leren 

met denken. 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe vloeren 
Na de afronding van de ondergronden onder de 
speeltoestellen op de speelplaats is het nu de beurt 

aan de vloeren in de kleuterklassen. In de 
herfstvakantie zullen de oude vloeren plaatsmaken 

voor nieuwe vloeren; ‘green melody’. Op 
vrijdagmiddag 12 oktober worden beide klassen 
leeggeruimd en we hopen op zaterdag 20 oktober 

de klassen weer in te ruimen.  
 

Sporten na school 
Op maandag 17 en 24 september is buursportcoach team Waalwijk gestart met 
blok 1 van sport na school. Dit onder leiding van onze gymdocente juffrouw 

Femke. Sport na school is voor alle kinderen uit groep 3 t/m groep 8 en is open 
voor alle kinderen, dus iedereen kan bij elke school aansluiten. Deelname is 

gratis en de volgende woensdagen kan uw zoon/dochter nog deelnemen. 
 
Datum: woensdag 26 september en 3 oktober 

Tijd: 13.30-14.30 uur 
Locatie: gymzaal Teresiaschool en gymzaal basisschool Villa Vlinderhof 

 
 

 



[Geef tekst op] 
 

27 september 2018 

Jaargang 14, nummer 2 
Schooljaar 2018-2019 

Nieuwsbrief van Basisschool Meerdijk 

Krentenbaard 
Wat moet u doen als uw kind krentenbaard heeft? 
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 Lees verder… 

 

  

 

 
 

 

 
Jarigen oktober 

 
1  Bram van Dongen (2009)  6 
2  Sten van Kuijk (2009)   6 

2  Luca Simons (2009)   5 
3  Zoë van Tuijl (2009)   6 

6  Scott Carlyon (2011)   3 
9  Ilse Lodewijks (2012)   3 
10  Sophie Bosman (2007)   7 

11  Dani Sinke (2013)    1A 
17  Saar Duquesnoij (2013)   1B 

22  Sam Kuypers (2007)   6 
27  Mathijs Bergmans (2007)  7 
29  Lukas Medel Espinoza (2013)  1B 

30  Cas Bergmans (2011)  4 
31  Tygo van Beek (2012)   2B 

31  Ruben van der Schuit (2007)  8 
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Kinderuniversiteit 

Les van een echte professor! 

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en 

waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger 

onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even 

een student en je krijgt les zoals 'echte' studenten.  

Kinderen uit groep 6,7 en 8 

Elk schooljaar geven bevlogen en inspirerende hoogleraren van Tilburg University 

les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn leerzame 

en boeiende colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. 

Deze gratis colleges op de woensdagmiddag laten je kennis maken met de 

wetenschap en de universiteit. Je luistert veel, maar er is volop ruimte om 

vragen te stellen. Na elk college is er nog tijd om vragen te stellen. 

Ouders en begeleiders 

Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Het college is altijd in de 

aula (auditorium) van de universiteit. Zij krijgen hier een aparte plek dichtbij de 

kinderen.  
Vanaf maandag 1 oktober kun je je online aanmelden voor het college 
van professor Reyer Gerlagh. 
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Dag allemaal! 
 

 

 
 

Volgende tussenbeide: 25 oktober 2018 


