
Namens het gehele 

team van BS Meerdijk 

feliciteren wij alle        

jarigen van de maand             

september! 

 
Schooljaar 2022-2023 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool Meerdijk en is 
bedoeld voor (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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12 september Deze week vertelgesprekken 

15 september Infoavond groep 3-4 / 7 

19 september Deze week vertelgesprekken 

22 september Infoavond groep 8 | Vergadering Ouderraad 

26 september Week tegen het pesten | Takkenhoedjes groep 1B+2B 

27 september Vergadering Medezeggenschapsraad 

”Tussenbeide” nummer: 1 
Start nieuw schooljaar.   

Wij hopen dat u allemaal hebt genoten van 

een mooie zomer en de accu weer hebt      

opgeladen.  

Wij hebben er weer zin in! Afgelopen week 

zijn wij vol enthousiasme begonnen aan een 

mooi en leerzaam nieuw schooljaar. Optimale 

ontwikkeling voor elk kind is onze missie. Onze aandacht gaat uit naar het 

plezier in leren elke dag, elke week, het hele jaar.  

Daarvoor is het belangrijk dat ouders en school samen optrekken. We hopen 

dan ook alle ouders te ontmoeten op de infoavonden en tijdens de             

vertelgesprekken in de klas. Een mooi moment om de leerkracht te leren 

kennen, te horen wat uw kind dit schooljaar gaat leren en te vernemen wat 

er het komende jaar allemaal speelt en gaat gebeuren in de klas van uw kind.  

Parro en “Tussenbeide”. 
In de Parro app ontvangt u van onze leerkrachten berichten en mededelingen met betrekking 

tot de groep van uw zoon/dochter, tevens plaatsen wij met regelmaat foto’s om u een indruk te 

geven van de schooldag of activiteit. In de Parro app is ook de schoolagenda te bekijken, zodat u 

op de hoogte bent van de verschillende activiteiten, oudergesprekken, studiedagen, feestdagen 

en  vakanties.   

 

Wij streven ernaar om onze nieuwsbrief, de “Tussenbeide”, tweemaal per maand te versturen zodat wij u     

daarmee kunnen voorzien van informatie over het reilen en zeilen op onze school en berichten welke indirect        

verbonden zijn aan Meerdijk. 



VERKEER- EN PARKEERBELEID: 
 

De Meerdijkschool is er trots op een BVL-gecertificeerde school te zijn. BVL staat 

voor BrabantsVerkeersveiligheidsLabel. BVL biedt basisscholen en gemeenten meer mogelijkheden om 

goede verkeerseducatie te geven. Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel        

uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met 

praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen ernaartoe zo 

verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers-)ouders of –verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 

Het BVL-team, andere BVL- scholen, gemeenten, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties 

zorgen voor efficiënte ondersteuning.         

 

KISS & RIDE ZONE 

Waar is de Kiss & Ride zone?    

De Kiss & Ride zone is de zone tussen de invalideparkeerplaats en de taxistandplaats en wordt          

aangegeven door het bord op de foto en door een gele onderbroken streep op de stoep. Dit aan de 

zijde van de Meerdijkschool.  

 

 

 

 

 

 

 

Met de fiets naar school?   

Kinderen (en ouders/verzorgers) die met de fiets naar school komen verzoeken wij om naast de fiets   

te lopen op het trottoir en/of op het grasveld voor de school en op de speelplaats. Dit i.v.m. de          

veiligheid van de voetgangers en voor alle kinderen bij het binnenkomen en verlaten onze school.      

Uw zoon/dochter komt zelfstandig de school binnen tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Zo zijn alle kinderen 

om 8.30 uur klaar voor de les. De fietsen van de kleuters worden op het kleuterplein geparkeerd.   

Groep 3 en 4 zetten de fietsen voor de ramen van het klaslokaal van groep 3 en 4. Groep 5,6,7 en 

8 zetten de fietsen in het fietsenrek op het schoolplein.   

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.                                                  

Met vriendelijke groet, BVL-commissie Meerdijkschool   

 

 

 

 

 

 

 

2 



Maatschappelijk ondersteuner | Team Wijz  

 

Hoi, mijn naam is Fenna van Iersel (foto boven) en ik ben schoolmaatschappelijk                  

ondersteuner vanuit de gemeente Waalwijk. Vanaf september vervang ik mijn collega Esmée 

Van de Voorde (foto onder), die tot en met november met zwangerschapsverlof is. Ik ben er 

voor de gezinnen die wonen in de gemeente Waalwijk. Ik ben verbonden aan een aantal     

basisscholen in de gemeente Waalwijk en basisschool Meerdijk is er daar een van.  

 

Wanneer het minder goed dreigt te gaan met een kind op school of thuis, kan de school met 

toestemming van de ouders mijn ondersteuning vragen. Ik kan ondersteunen bij  bijvoorbeeld 

het meer weerbaar worden, emoties herkennen en uiten of bij spanningen/stress door iets 

wat speelt in de thuissituatie. Ik bekijk dan graag op een laagdrempelige manier met het kind, 

ouders en school hoe het kind en ouders het beste geholpen kunnen worden. Dit doe ik in 

een kort traject door gesprekken op school te hebben met het kind en met ouders (en soms 

met het kind) in de thuissituatie.  

 

Ook stem ik mijn traject af met de school. Door vroeg te  ondersteunen, kunnen we samen proberen 

om grotere problemen te voorkomen.  
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Oproep verkeerscommissie:   
 
Wij, Elise en Linda, zijn opzoek naar 2 enthousiaste ouders die de        
verkeerscommissie willen komen versterken.  
In deze commissie ben je samen met de leerkracht verantwoordelijk voor de organisatie van projecten 
waarbij de school betrokken is op het gebied van verkeer.  
 

De taken als verkeersouder …… 
• Help je kinderen vaardiger te worden in het verkeer.  
• Organiseer je samen met ons één of meerdere verkeersacties per jaar, zoals de verkeersweek en de 

verlichting en fietscontrole.  
• Draag je bij aan een veilige schoolomgeving.  
• Verdelen we de taken en maken we het samen tot een succes.  
• Bepaal je zelf wat er in jouw agenda past!   
 

Het mooie van deze commissie is dat er heel veel eigen inbreng en creativiteit kan worden ingebracht 
met ook nog eens zeer groot educatief doel en een behoorlijk budget om dit uit te kunnen voeren.   
  

Aanmelden of meer informatie opvragen kan via eliseblankers@leerrijk.nl  

mailto:eliseblankers@leerrijk.nl
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 Bijlage “Tussenbeide”. 
 

Bij de deze nieuwsbrief zijn separaat bijgesloten de volgende bijlage: 

• Open Jeugdtraining, Hockeyclub Waalwijk; 

• Nieuwsbrief, Inloophuis Toon Waalwijk; 

• Bibliotheek Waalwijk, Kinderklimaattop, leer debatteren en praat mee (zie brief voor aanmelding). 

Babynieuws! 
 

Afgelopen week heeft juf Yentl in 1-2B bekend gemaakt dat ze in verwachting is van 

haar tweede kindje. De kinderen vonden het nog wel lastig om te raden.                      

Na de echofoto te bekeken hebben, dachten de leerlingen dat de juf stenen, snoepjes 

en zelfs een vlieg in haar buik had. Gelukkig had één leerling het door en raadde dat het een baby was. 

De leerlingen hebben mogen raden of het een jongen of meisje wordt. Ze hebben het goede nieuws 

afgesloten met het eten van beschuit met blauwe of roze muisjes, afhankelijk van hun antwoord. Over 

twee weken weten juf Yentl en haar partner Kevin of het een meisje of jongen wordt.                              

Ze is op 20 maart 2023 uitgerekend!  

Schoolfotograaf. 
De schoolfotograaf zal op donderdag 29 september op bezoek komen. Noteert u deze 

datum vast in uw agenda?! Er worden individuele foto’s, groepsfoto's en foto’s met 

broertjes/zusjes die ook op school zitten gemaakt. Als het weer het toelaat worden de 

groepsfoto’s dit jaar buiten gemaakt. De andere foto’s worden binnen gemaakt met 

een grijze achtergrond. Net zoals afgelopen jaar kunnen de foto’s online besteld worden en kunt u zelf 

een keuze maken in wat u afneemt.    

Kinderboekenschrijver op school. 
 

Op donderdag 20 oktober brengt Frank Vester, een kinderboekenschrijver, een bezoek aan onze 

school. Met zijn groenste boek ooit en de geïllustreerde kinderbundel “Dikke Duim Dichtsels” weet hij 

jong en oud te boeien met thema’s die goed passen bij de Kinderboekenweek van dit jaar.  

 

Frank leest voor uit eigen werk en hij vertelt over hoe een boek of 

rijm wordt gemaakt. Super leuk en leerzaam voor alle groepen! 

 

Een onvergetelijke ervaring waarbij op een speelse manier iedereen 

gemotiveerd wordt om vaker een boek te pakken, want lezen is leuk 

en groen denken én doen is heel belangrijk.  


