
 

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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24 oktober Herfstvakantie t/m 30 oktober  

31 oktober Deze week luizenpluizen 

1 november Controle fietsverlichting groepen 5 t/m 8 door wijkagent 

2 november Start cursus Typetuin 

11 november Lootjes trekken voor Sinterklaas in de groepen 5 t/m 8 

21 november Deze week start oudergesprekken (week 47 en 48) 

”Tussenbeide” nummer: 3 
Ontbijt op school. 
 

Op maandag 31 oktober starten we direct na de Herfstvakantie met een 

heerlijk schoolontbijt. Tijdens het GO-Waalwijk festival van 25 september jl. 

hebben meerdere leerlingen van onze school een ontbijt gewonnen voor hun 

klas. In overleg met de organisatie van Go-Healthy is besloten daarom voor 

de gehele school een ontbijt te verzorgen. Dat is natuurlijk een supermooi 

gebaar waar wij als school heel blij van worden. Onze dank is dan ook groot!  
 

 

Ontbijten, voordat uw kind deze maandag 

naar school komt, is dus niet nodig.     

Wel vragen wij uw kind een beker, bestek 

en een bordje mee te geven!                      

Wij gaan er een gezellige ochtend van      

maken, met voldoende ruimte voor alle   

verhalen over de Herfstvakantie. 

Opvallen in het donker. 
 
De week na de herfstvakantie staat in het teken van: Opvallen in het donker. De wintertijd is weer aangebroken, 
de donkere dagen waarop kinderen met de fiets naar school komen of naar vriendjes gaan. Fietsers in het       
verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed zichtbaar is. In alle klassen wordt er deze 
week extra aandacht besteed aan opvallen in het donker.                                      
Op Dinsdag 1 november wordt de fietsverlichting van de kinderen van          
groep 5 t/m 8 gecontroleerd in samenwerking met de wijkagent.                        
Dus zorg ervoor dat alle verlichting en reflectoren op orde zijn en kom deze     
ochtend op de fiets naar school.                                                                             
GOED VERLICHT IS GOED IN ZICHT! 



Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober. 

De eerste periode van het schooljaar zit er weer op. Buiten wordt het  
kouder, de bladeren van de bomen verkleuren; de herfst is begonnen.  

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe en zien de kinderen 
maandag 31 oktober weer terug op school.  
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Informatie vanuit de GMR. 

Voorstellen leden GMR (Gemeenschappelijk Medezeggen-
schapsraad)                                                                                                                                            
De GMR bestaat met ingang van dit schooljaar uit de           
volgende leden:                                                                               

Oudergeleding:                                                                                                                                                          
Erik Grigorjan; ouder BS Besoyen.                                                                                                                         
Tom Klerks; ouder BS Pater v.d Geld.                                                                                                                      
Eric Michgelsen (voorzitter); ouder BS Kinderboom.                                                                                            
Lorraine Roomer; ouder BS Meerdijk.                                                                                                                    
Armand Schuffelers; ouder BS Meerdijk. 

Personeelsgeleding:                                                                                                                                                 
Sylvana Coumans (secretaris); leerkracht Breinrijk! groep 5/6, 6/7 en 8 - gmr@leerrijk.nl.                       
Nicole Mangels (ambtelijk secretaris) - nicolemangels@leerrijk.nl.                                                                
AnneMarie Bruurmijn; coördinator Taalimpuls & Nieuwkomers (bovenschools).                                       
Susanne Leijtens; IB'er/gedragsspecialist BS Besoyen.                                                                                      
Elma de Bont; leerkracht groep 8 en ICT-er SBO het Zilverlicht. 

Bijeenkomst GMR-MR                                                                                                                                               
Op dinsdag 1 november organiseert de GMR de jaarlijkse contactavond voor GMR-MR. Deze avond 
staat vooral in het teken van wederzijdse kennismaking en daarnaast zal Bestuurder Jeroen van de Berg 
een  presentatie verzorgen.  

Zelfevaluatie GMR                                                                                                                                                    
Op maandag 19 september jl. heeft de GMR een studiebijeenkomst gehad onder begeleiding van een 
externe deskundige. Naast veel informatie over de rechten en plichten van de GMR zijn we vooral ook 
ingegaan op onze drijfveren. Wat voor een "type" GMR willen we zijn en zijn we dat nu al? Wat gaan we 
nog ontwikkelen en wat hebben we daar voor nodig? Een zinvolle bijeenkomst die door alle leden      
positief is ervaren. Binnen Leerrijk zijn we ook bezig met het versterken van de "driehoek" GMR-RVT-
Bestuur en daarom zijn we van plan om in de tweede helft van het schooljaar nog een                           
vervolgbijeenkomst samen te organiseren. 
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De kinderen scheiden mee. 
 

Graag delen wij informatie met jullie over het groepsprogramma 

De Kinderen Scheiden Mee. Dit programma wordt binnenkort 

gratis aangeboden door de gemeente Waalwijk.  
 

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat        

vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinderen zijn onzeker en 

verdrietig. Ze worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders. Dit kan jaren 

na de scheiding nog het geval zijn. Voor alle kinderen van gescheiden ouders betekent deelname een 

steuntje in de rug. Ook voor de kinderen die geen problemen (lijken te) ervaren met de scheiding is 

deelname aan te raden. Het programma is bedoeld om kinderen een aantal fundamentele feiten over 

scheiden te geven en ze te helpen realiseren dat een emotionele reactie   hierop normaal is. Het geeft 

ze uitleg wat een scheiding nu eigenlijk is en wat het inhoudt.  
 

Aan het eind van het programma begrijpen kinderen beter dat de scheiding niet hun schuld is, dat hun 

ouders gewoon hun ouders blijven, dat ouders altijd van hun kinderen blijven houden, dat de meeste 

ouders niet meer bij elkaar komen en dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.            

Het programma leert jullie als ouders om door de ogen van de kinderen te kijken. Het geeft inzicht in 

voor welke extra uitdagingen kinderen staan. Daarnaast leer je wat je kunt doen om het voor de       

kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 

Het programma:  

• Ouderbijeenkomst -> 8 november om 16.00 uur.  

• Kinderbijeenkomst 1 -> 15 november om 15.30 uur.   

• Kinderbijeenkomst 2 (met een afsluitende presentatie aan ouders) -> 22 november om 15.30 uur.   
 

Praktische informatie en voorwaarden:  

• Jullie dienen beiden akkoord te zijn met aanmelding en deelname;  

• Jullie zijn beiden aanwezig bij de ouderbijeenkomst en ouderpresentatie;  

• Er wordt gewerkt in kleine groepjes, op leeftijdscategorie ingedeeld; 

• Aanmelden kan via de link https://www.waalwijzer.nl/de-kinderen-scheiden-mee;  

• Voor meer informatie kun je contact opnemen met de IB’er of met Fenna van Iersel, coach van het             

programma via fvaniersel@waalwijk.nl of 06-11528404;  

• De trainingen worden gegeven bij Basisschool “Pater van der Geld”, Mendelssohnstraat 59 te  

Waalwijk. 

Optimaal ontwikkelen voor elk kind! 
 
 

Elke dag, Open dag! 
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 Bijlage “Tussenbeide”. 
 

Bij de deze nieuwsbrief zijn separaat bijgesloten de volgende bijlagen: 

• Uitnodiging Tilburg University, “In toga naar je werk?!; 

• Jeugdprogramma theater “De Leest” Waalwijk; 

• Flyer “De kinderen scheiden mee”; 

• Aankomst Sinterklaas in Waalwijk. 

Op weg naar een goed herstel.  
 

Wellicht is inmiddels bekend dat ik in de zomervakantie bij een wandeling in Slovenië een onfortuinlijke 
val op mijn knie gemaakt heb. Daarbij is het bovenste deel van mijn scheenbeen gebroken.  
 

Na een pittige operatie eind augustus is het hersteltraject ingegaan: 8 weken niet belasten en daarna 
voorzichtig de belasting en het lopen opbouwen. De fysiotherapie krijg ik nu nog aan huis: fijn. Sinds 
afgelopen week mag ik, lopend met 2 krukken, de voet aan de grond zetten.                                            
Hier ben ik heel blij mee; dit geeft me het gevoel dat ik nu echt actief iets kan gaan doen aan het       
herstel: de bank en huiskamer heb ik nu wel gezien!  
 

Zodra ik met 1 kruk mag lopen wil ik, in overleg, weer op momenten naar school komen om 
in de klas wat lessen/taken op te pakken en ook buiten de klas ondersteunende taken te 
verrichten. Hier kijk ik heel erg naar uit: ik mis de kinderen en het lesgeven enorm. 
Ik ga voor een goed en zo vlot mogelijk herstel.                         
 

Groeten, juffrouw Mariëlle  

Bericht vanuit “Tilburg University”. 
 
Professor Diana van Hout is hoogleraar en rechter. In haar beide beroepen draagt ze soms een toga. Ze 

zal op een prikkelende manier uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en tevens wat 

voor onderzoek zij doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter       

hoeven. Deze Kinderuniversiteit vindt plaats op woensdagmiddag 9 november.                                      

Kom je ook na schooltijd met je ouder/begeleider?  
 

Het is toch raar dat rechters in deze tijd nog steeds zo’n ouderwetse grote zwarte jurk dragen? Waarom 
is dat eigenlijk? Wat heeft een toga te maken met mensen die ruzie maken? Wat is het verschil tussen 
de toga van een rechter en die van een professor? En, wat heeft Sinterklaas hier nu mee te maken?   
Tijdens dit college komen deze vragen allemaal aan de orde en leer je waarom het belangrijk is dat 
rechters een toga dragen als ze aan het werk zijn.                                                                                             
Of, is het misschien toch beter als ze die uitdoen? 

KINDERUNIVERSITEIT: IN TOGA NAAR JE WERK? 
Wanneer: woensdag 9 november, 15.00-16.00uur 

Voor wie: Kinderen van groep 6, 7 en 8 met ouder/begeleider 

Waar: Aula Tilburg University  

Deelname is gratis! 


