
 

Namens het gehele 

team van BS Meerdijk 

feliciteren wij               

alle  jarigen van de 

maand oktober! 

 
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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4 oktober Dierendag 

5 oktober Dag van de leraar 

5 oktober Opening Kinderboekenweek | Dode hoek les VVN groep 7   

11 oktober Workshop Kinderboekenweek groep 3 en 4 

13 oktober Voorleeswedstrijd  

18 oktober Workshop Kinderboekenweek  groepen 1/2A, 5, 6, 7 en 8 

”Tussenbeide” nummer: 2 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen.     
Woensdag 5 oktober tot vrijdag 20 oktober 2022 

De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-groen! De kinderen gaan 

lezen over de natuur. De natuur is overal om ons heen en buiten is er van 

alles te ontdekken en te doen. We starten woensdagmorgen (5 okt) met een 

feestelijke en gezamenlijke opening op het schoolplein. Wij willen vragen of 

alle kinderen (indien mogelijk) in groene kleding naar school komen.         

Om 08.30 uur geven we de aftrap en zingen en dansen we het lied van      

Kinderen voor Kinderen dat speciaal voor de Kinderboekenweek is gemaakt.  

Ouder(s), verzorger(s) zijn van harte 

welkom om op het schoolplein mee te 

kijken bij de opening!  

Alle leerlingen krijgen workshops aange-

boden (zie agenda ), die plaatsvinden op 

school of op het Kunstencentrum.  

Voorleeswedstrijd en afsluiting Kinderboekenweek. 
 

Tijdens de Kinderboekenweek doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de voorleeswedstrijd op 

school. In de eigen klassen zullen voorrondes plaatsvinden en van elke groep gaat er één 

leerling door naar de finale. De schoolfinale is op donderdag 13 oktober in de speelzaal.  

 

Op donderdag 20 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een bezoek van een  

bekende kinderboekenschrijver, Frank Vester! 

 

Lied Kinderboekenweek: https://youtu.be/7_irtu4cYeY 



Vertelgesprekken. 
 

De afgelopen weken hebben de vertelgesprekken plaatsgevonden. Het vertelgesprek is bedoeld om 

een goede start met elke ouder/verzorger te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind 

vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder/verzorger en dus om een 

individuele start met elke ouder. Super fijn dat wij zoveel ouder(s)/verzorger(s) mochten ontvangen! 

In november wordt u uitgenodigd voor een SEO-gesprek, hierin wordt er voornamelijk gesproken over 

de sociaal emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter.  
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“De Gouden Weken”. 
 

Direct na de zomervakantie zijn wij begonnen met “De Gouden Weken”.              

Het moment om te investeren in groepsvorming. “Met het goud dat je in 

handen hebt, de interactie tussen de leerkrachten en leerlingen, wordt er  

actief gewerkt aan een goede sfeer in de groep. Dit met als doel een stevig fundament neer te zetten”.   

 

Zo zijn de leerkrachten in de groepen dit schooljaar van start gegaan. De eerste week stond volledig in 

het teken van groepsvorming, vertrouwensoefeningen, Kanjertraining, regels en afspraken. 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’. 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.   

Bericht van onze buurtsportcoach: Rens van Heijst. 
 

Ik ben Rens van Heijst en ik ben buurtsportcoach bij de gemeente Waalwijk.  

Dat houdt in dat ik gymlessen geef op verschillende basisscholen, waaronder BS Meerdijk.  
 

Graag wil ik een aantal veiligheidsregels onder uw aandacht brengen, zodat uw kind veilig 

mee kan doen aan de gymlessen. Het vriendelijke verzoek om zorg te dragen voor        

gymkleding die volledig is. Dat wil zeggen dat ze een (sport-)broek en (sport-)shirt aan 

hebben en gymschoenen (geen zwarte zolen).  

Ringoorbellen/hangertjes zijn niet toegestaan, deze gaan uit tijdens de gymles. Knopjes mogen wel!  

Ook armbandjes en kettingen moeten af tijdens de gymles. Als laatste het verzoek om lang haar vast te 

maken in een staartje of knotje.   

                                                                                                                                                                

Als wij samen zorgdragen voor deze veiligheidsregels kunnen wij er een gezellige, sportieve en veilige 
gymles van maken. 



Typecursus “Typetuin”. 
 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.  
 

Goed nieuws! Voor de klassikale (naschoolse) typecursus die gepland staat voor 

woensdag 2 november 2022 zijn voldoende inschrijvingen! Deze gaat dus van start.  
 

 

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en inschrijven is nog daarom 

nog steeds mogelijk. Dit kan via www.typetuin.nl.                                                  
 

Voor meer informatie over de cursus kun je mailen 

naar: info@typetuin.nl of bel op werkdagen naar 013-5220579. 
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'Grapje! Moet toch kunnen?!'                                    
 

Vorige week deden wij mee aan de Week Tegen Pesten. Door mee te doen aan de 

Week Tegen Pesten, maken wij een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je 

met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school. Humor en het maken van grappen 

heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor   verbinding 

en betrokkenheid. Juist in het begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die ver-

binding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door 

wel of niet om een grap te lachen, bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies 

waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk of wordt hiermee een  specifieke 

leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?                                    

 

Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen,                 

weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of                    

grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar leerlingen 

in een veilige setting laten oefenen, geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst.  

 

Basisschool Meerdijk is een belangrijke oefenplaats voor onze leerlingen. Het is de plek waar ze 

leeftijdsgenoten ontmoeten en kennismaken met verschillen in waarden, normen en omgangsvormen. 

Als school zorgen wij voor een veilig oefenklimaat waar fouten gemaakt mogen worden. Onder andere 

door duidelijk te zijn over welk gedrag wel en niet geaccepteerd wordt. We leren leerlingen dat er  

grenzen zijn aan grappen en leren leerlingen om te gaan met vrijheid van meningsuiting. Want wat voor 

de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat voor de één veilig is, is voor de ander onveilig.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=05%7C01%7Chesterhamers%40leerrijk.nl%7C1ee2c3e83c604dc1ac3808daa2fe0c5c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C638001509257201098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC
mailto:info@typetuin.nl
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 Bijlage “Tussenbeide”. 
 

Bij de deze nieuwsbrief zijn separaat bijgesloten de volgende bijlagen: 

• Bibliotheek Loon op Zand; 

• Bibliotheek Waalwijk; 

• Flyer Waalwijkse Zwemvereniging;   

• Flyer Kinderboekenweek - Frank Vester. 

Bericht vanuit de MR.  
 

De eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) dit schooljaar was op 27 september jl. De 

interim bestuurder van Leerrijk! Jeroen van de Berg sloot hierbij aan. Ook was er een hartelijk welkom 

voor juffrouw Linda, die de taak van juffrouw Muriel in de MR heeft overgenomen.                                  

De volgende punten zijn besproken:   
 

• Corona impact analyse; In de “Corona Impact Analyse” zijn de schoolresultaten opgenomen van 
schooljaar 2021-2022. Het gaat in deze analyse over de impact op de kernvakken in het primair          
onderwijs en bevat een statistische analyse van de toetsscores voor spelling, rekenen en begrijpend 
lezen. Basisschool Meerdijk scoort in deze analyse bovengemiddeld, dat is een resultaat waar we samen 
trots op kunnen zijn.   
• Nieuwbouw; Het gehele schooljaar blijven de leerlingen les volgen op de huidige locatie aan de Frans 
Halslaan. Voorafgaand aan de zomervakantie en in de zomervakantie staat de verhuizing op de planning 
naar het tijdelijke noodgebouw de oude ‘Pastoor Kuijpersschool’ aan de  Alberdingk Thijmstraat     
Waalwijk.   
• Draaiboek Covid-19; BS Meerdijk werkt momenteel aan een Corona draaiboek met daarin de        
maatregelen bij een eventuele opleving van Corona. In dit draaiboek worden verschillende scenario's in 
beeld gebracht. Het doel is te allen tijde dat de kinderen op school onderwijs kunnen volgen. 
• Start schooljaar; BS Meerdijk kent vier gespreksmomenten in een schooljaar. De informatieavond en 
de ouder-vertelgesprekken hebben reeds plaatsgevonden en zijn zeer goed bezocht door vele            
ouders. Het volgende contactmoment is in november en daar wordt de voornamelijk de sociaal-
emotionele ontwikkeling besproken.  
 

Interesse om een MR vergadering bij te wonen? U bent van harte welkom om aan te sluiten op    
dinsdag 22 november 2022 om 19.30u. Voor vragen kunt u mailen naar: mrmeerdijk@leerrijk.nl 

Sjors Sportief | Sjors Creatief in Waalwijk 
 

Sjors Sportief en Sjors Creatief is een initiatief van GO Waalwijk. GO Waalwijk wil dat 
iedereen die in Waalwijk, Waspik of Sprang-Capelle woont, mee kan doen met sport, 
beweging en cultuur. Misschien kent u GO Waalwijk al. Speciaal voor kinderen tot 12 
jaar organiseren ze allerlei activiteiten met het programma GO Play. Daarbij werken de                    
buurtsportcoaches, beweegcoaches en cultuurcoaches veel samen met scholen, verenigingen,        
sportclubs en creatieve instellingen. Op https://www.sjors.gowaalwijk.nl/ vind u verschillende            
activiteiten zoals sport na school op de woensdagmiddag. Hiervoor kunt u uw kind-(eren) aanmelden  
en kunnen ze meedoen met de activiteiten die dan worden aangeboden.  

https://www.gowaalwijk.nl/

