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Basisschool Meerdijk   Frans Halslaan 17    5143GJ Waalwijk     
0416-563963    info@meerdijk.nl    www.meerdijk.nl 

 

TUSSENBEIDE 
20 FEBRUARI 2020 

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe Tussenbeide. Deze nieuwsbrief wordt elke laatste donderdag van 

de maand verstuurd naar ouders/verzorgers. Wij willen u vragen de nieuwsbrief aandachtig te lezen 

en eventueel noodzakelijke data meteen te noteren in uw agenda.  

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

 

 

Jubileumjaar 

In juni 2020 is het 40 jaar geleden dat ons schoolgebouw in 
gebruik werd genomen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Van 2 tot en met 5 juni vieren we 40 jaar Meerdijk!  

 

 

BELANGRIJKE DATA:  

21 FEBRUARI  CARNAVALSVIERING 

   12.30 UUR START VOORJAARSVAKANTIE 

24 –  28 FEBR  CARNAVALSVAKANTIE  

4 MAART  LUIZEN PLUIZEN 

18 MAART  VERGADERING OUDERRAAD 

24 MAART  DE GROTE REKENDAG 

23 MAART  START WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

30 MAART  START VERKEERSWEEK 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

Meerdijk 40 jaar! 
 
Dit schooljaar is het rode-draad-thema "Op Reis"; we zijn namelijk op weg naar het 
40-jarig jubileum van Basisschool Meerdijk. Ooit is de school begonnen in een paar 
lokalen van de Pastoor Kuiperschool en sinds 1980 gevestigd in het schoolgebouw 
in de Frans Halslaan. We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de 
week na Pinksteren, van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni, maken we er met alle leerlingen een feestelijke 
week van. De jubileumcommissie is al enkele weken druk bezig met de voorbereidingen. Over de 
exacte planning van deze dagen hoort u binnenkort meer.  
 
De Jubileumcommissie 
 
 

Leerplichtambtenaren op bezoek  

Elk jaar bezoeken de leerplichtambtenaren van Gemeente Waalwijk de scholen.  

Samen kijken we naar verzuim en verlof. De vraag, die de leerplichtambtenaren stellen, luidt: “Wat 

zou u doen? Ziekteverzuim, te laat komen, een dagje eerder op vakantie. Het lijkt onschuldig. Is dat 

ook  zo?”  Het antwoord staat beschreven in het ‘handboek leerplicht primair onderwijs’.  

De leerplichtambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de regels ten aanzien van 

schoolbezoek. In het overleg passeerden de verschillende typen schoolverzuim en het protocol voor 

verlofaanvragen. Het schoolverzuim moet zoveel mogelijk beperkt worden. Zo wordt erop 

aangedrongen om bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts buiten de schooltijden te regelen. Verlof 

voor vakantie mag niet gegeven worden.  

Net zoals het vorige schooljaar controleren de 

leerplichtambtenaren actief op het verzuim vlak voor 

een vakantie en in dit geval de carnavalsvakantie. De 

school is zelfs verplicht de leerplichtambtenaar in te 

lichten bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. 

Wanneer kinderen ziekgemeld worden, kan de 

leerplichtambtenaar zelfs ter controle op bezoek gaan. 

Overtreding van de leerplicht is strafbaar.  

Heeft u vragen over de leerplichtwet dan kunt u contact 

opnemen met één van de ambtenaren via mail 

info@waalwijk.nl of telefonisch 0416-683456. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://kameleondendolder.nl/newsletter/52619/Nieuwsbrief-oktober-2017&psig=AOvVaw0LaL8RxmO6Cz6C20nR77yx&ust=1581882488312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCs0OCp1OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Te laat! 

Om 8.30 uur starten de lessen. Toch zijn er redelijk veel kinderen en ouders, die na deze tijd nog de 

school binnen komen. “Oeps, te laat”. Het is voor de groep zeer storend als deze “te laat” leerling 

binnenkomt. Het kan een keer voorkomen dat een leerling te laat is, maar we zien regelmatig toch 

vaak dezelfde leerlingen/ouders te laat komen. Voor de onderbouw is het de verantwoording van de 

ouders, dat ze uiteraard op tijd komen, maar ook op tijd de groep weer verlaten. Door dit bericht 

willen we u nogmaals vriendelijk verzoeken op tijd op school te zijn. Om 8.20 uur gaan de deuren open 

en mogen de kinderen binnenkomen. Om 8.25 uur gaat de eerste zoemer, we verwachten dat alle 

kinderen naar binnen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede zoemer en begint de leerkracht met de les.  

 

Rekendag 2020 

Dit jaar vindt de nationale Grote Rekendag plaats op 25 maart. Ook onze school gaat hier weer aan 

deelnemen, maar dan op dinsdag 24 maart 2020. Het thema dit jaar is de ‘De Getallenfabriek’. Eén van 

de vragen waarmee kinderen aan de slag gaan, is: hoe maak je eigenlijk getallen? We hebben maar 10 

cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal... In alle 

groepen onderzoeken de leerlingen – op hun eigen niveau – wat getallen zijn en wat je ermee kunt 

doen. Zo gaan we op zoek naar getallen om ons heen; pakken we de getallen op en gaan er mee 

spelen; verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen getallen waren; kijken we naar 

de (soms heel bijzondere) relaties tussen getallen en gaan we getallen maken.  

 

Het doel is om kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze 

de rest van het schooljaar profijt van hebben. En nog belangrijker: het maakt rekenen leuk! 
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Vragenlijsten voor leerlingen, ouders, leerkrachten, management 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Leerrijk! veel waarde aan het 
oordeel van de directe gebruikers, te weten: ouders, leerlingen en personeel. Het kwaliteitsonderzoek 
zal plaatsvinden door middel van een vragenlijst. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen op school een 
vragenlijst in. In maart ontvangt u een vragenlijst. We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te 
vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek. Zo 
kan het College van Bestuur het juiste kwaliteitsbeleid voor de scholen bepalen. 

Wij stellen het zeer op prijs als u deze lijst invult en bedanken u alvast voor de medewerking.  

 
Wilt u actief meepraten en meebeslissen over verbeteringen in het onderwijs? Dan is de MR wellicht 
iets voor u?  

 

Oproep nieuw MR lid 

Meepraten op school? In de MR natuurlijk!  

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder, die plaats wil nemen in de 

oudergeleding omdat één van de ouders (Sidney van der Meijden) met ingang van volgend schooljaar 

stopt. Daarom zijn we op zoek naar een ouder, die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 

2020/2021 voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen. 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te 

denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan op! Dit kan tot en met 19 maart 

2020. U kunt zich kandidaat stellen door het sturen van een e-mail naar murielbeaard@leerrijk.nl. Ook 

voor vragen kunt u hier terecht. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen 

uitgeschreven.  

 

Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op 

inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR 

overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het 

onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de 

veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en 

bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag 

de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens 

moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, 

formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor 

sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of 

andersom. 

mailto:murielbeaard@leerrijk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.tormijnschool.nl/nieuws/mr-1/mr&psig=AOvVaw3fQs3FW0bJnffJeiQzQMN9&ust=1581882604033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiz1Z2q1OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Stagiaires ROC  

Zoals u in de vorige Tussenbeide wellicht heeft gelezen, zijn er vier stagiaires van de opleiding 
Onderwijsassistent gestart op onze school. In deze Tussenbeide stellen we Linde, Luuk en Amy aan u 
voor.  Stagiaire Charon volgt in de volgende Tussenbeide.  

 
Hoi!  
Mijn naam is Linde. Ik ben 16 jaar oud en ik volg de 
opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik zit in mijn 
eerste leerjaar op het Koning Willen I College in Den 
Bosch. Ik ga één jaar stagelopen op basisschool 
Meerdijk. Ik loop stage op de donderdag en vrijdag. 
Momenteel loop ik stage in groep 4 & 5. Dit zal zo 
blijven tot de zomervakantie. 
Ik heb het erg naar mijn zin! 

 

 

 
Ik ben Luuk, 16 jaar oud en ik loop stage op de 
Meerdijk. Op de maandagen sta ik bij groep 7  en 
op de dinsdagen ben ik bij groep 8 te vinden. 
 
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding 
Onderwijsassistent op het Koning Willem I College 
in Den Bosch. Ik heb hiervoor op het Willem van 
Oranje College in Waalwijk gezeten voor mijn 
MAVO diploma. 
 
In mijn vrije tijd speel en luister ik graag muziek, 
ook teken ik graag en ik vind geschiedenis heel 
interessant en zie dit ook als een hobby. Ik doe niet 
aan een sport, ik heb wel 4 á 5 jaar bij de scouting 
Martin Luther King gezeten. 
 

Hallo! Mijn naam is Amy en ik ben 16 jaar oud. Ik kom 
uit Kaatsheuvel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
met vriendinnen af te spreken, ook zit ik op voetbal in 
een meisjeselftal. Ik zit in mijn eerste jaar op mijn 
opleiding: onderwijsassistent. Mijn opleiding volg ik op 
het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch. Het is 
een erg leuke opleiding en sinds kort loop ik ook stage 
op Basisschool Meerdijk! Ik loop stage in groep 3 en in 
groep 4 op maandag en op dinsdag. Ik vind het erg leuk 
om stage te lopen en met kinderen te werken en ze te 
helpen.  
Ik kijk er graag naar uit om de komende maanden stage 
te lopen op basisschool Meerdijk! 

 

 

Vanaf 12 maart zal mevr. Gülbin, bevoegd docent Engels Voortgezet Onderwijs, op de donderdagen 
de verschillende groepen bezoeken en kennismaken met de werkwijze van de basisschool. Wellicht 
geeft zij ondersteuning bij de Engelse les en steekt zij de helpende hand uit tijdens andere activiteiten. 
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Verkeersweek 

Het duurt nog wel even, maar toch willen we u vast op de hoogte brengen van onze komende 
verkeersweek.  

Deze zal dit jaar plaatsvinden van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april.  

Bijzonder is dat we alweer 12 ½ jaar BVL gecertificeerd zijn en dat gaan we vieren (BVL= 
BrabantsVerkeersveiligheidsLabel)! 

We hebben veel leuke en leerzame verkeersactiviteiten gepland, waarbij we uw hulp goed kunnen 
gebruiken. Ook zal in deze week de actie “Op voeten en fietsen” weer gehouden worden. 

 

 

  

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Fietsen is een kunst en jong geleerd is oud gedaan. Daarom hebben we voor in de verkeersweek de 

Edukar van Pleintje Verkeer besteld: een grote aanhanger met allerlei materialen voor verkeerslessen 

op straat en op de speelplaats. 

We gaan met de kinderen van groep 1 tot en met 8 namelijk fietsbehendigheidsoefeningen doen op 

dinsdag 31 maart. Voor de onderbouw uiteraard wat eenvoudiger en vanaf de middenbouw wat 

uitdagender zoals je evenwicht op de fiets bewaren, met één hand een cirkel (rotonde) fietsen, 

slalommen zonder en met bagage (voor groep 8). 

Stuk voor stuk leuke, maar vooral ook leerzame “kunstjes” om veilig te (leren) fietsen.  

U wilt uw kind vast een handje helpen. Dat kan op verschillende manieren: thuis én op school. Thuis 

kunt u samen met uw kind met behulp van het kopieerblad Fietscontrole zijn/haar fiets controleren.                                                                     

Op school kunt u helpen bij het oefenen op de speelplaats en voor de school (waar de weg afgesloten 

wordt). We kunnen uw hulp goed gebruiken! 

Wij horen graag of u ons deze dag kunt helpen om er voor de kinderen een onvergetelijke dag van te 

maken! U kunt zich aanmelden via het mailadres van Petra Soethout petrasoethout@leerrijk.nl  

Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw medewerking, 

Werkgroep verkeer 

 

 

 
 
 

mailto:petrasoethout@leerrijk.nl
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SCHOOLONTWIKKELING 

 

Wat betreft de schoolontwikkeling willen we u in deze Tussenbeide wat meer informatie geven over 

de doorgaande leerlijn die we hebben wat betreft Engels en Wereldoriëntatie.  

 

Engels 

Sinds enkele jaren bieden we Engels voor groep 1 t/m groep 8 met de methode Groove.me. Aangezien 

we al in groep 1 beginnen met deze methode en dit doorgezet wordt t/m groep 8, hebben de 

schoolverlaters een goede voorbereiding op het gebied van de Engelse taal voor het voorgezet 

onderwijs.  Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle 

lessen. In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij 

komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, 

maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.  

 

Waarom Engels leren met muziek? 

* Bijna alle kinderen houden van muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar ‘hun’ idolen en willen het Engels 

kunnen begrijpen. Dit vergroot hun motivatie om Engels te willen leren enorm.  

* Muziek wekt emotie op bij kinderen en daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker onthouden. 

* Door muziek stappen kinderen ongemerkt over de drempel om zelf Engels te durven zingen en 

praten. 

* Met muziek leer je Engels op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, 

luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. 

* Het is altijd up-to-date met jaarlijks nieuwe songs.  

Volgens de theorie over Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner is het cruciaal om kinderen 

aan te spreken op verschillende leerstijlen en intelligenties. In Groove.me maken we optimaal gebruik 

van het digibord met filmpjes, quizjes en diverse soorten vragen en opdrachten. We willen dat de hele 

klas betrokken is en leert, niet alleen degenen die goed zijn in begrijpend lezen. 

Meer weten? Kijk op https://groove.me/.  

 

Blink Wereld 

Vanaf groep 3 werken we met Blink Wereld. Waar in groep 3/4 de 

wereldoriënterende  vakgebieden afzonderlijk van elkaar worden 

aangeboden, worden ze van groep 5 t/m groep 8 geïntegreerd 

aangeboden. Bij Blink Wereld staat zelf onderzoeken en ontdekken 

centraal. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit 

komen kinderen al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. 

Dit heeft direct een positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, 

taal en rekenen.  

 

http://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelligences.pdf
https://groove.me/
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Waarom Blink Wereld? 

* Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren: leerlingen gaan iedere les zelf actief aan de slag 

en vergroten daarmee hun kennis van de wereld.  

* Duidelijke onderzoeksaanpak waarmee onderzoekend leren organiseerbaar wordt voor 

leerkrachten. 

* 21st century skills zijn logisch geïntegreerd: per thema komen meerdere vaardigheden aan bod. 

* Verwerking digitaal, op papier of mengvorm. 

* Alle kerndoelen worden gedekt. 

* Blink Wereld is ontwikkeld in de praktijk, samen met leerkrachten en leerlingen. 

 

 

 

De thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de 

belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, 

verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een 

eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld 

tegenkomt. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het 

andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en techniek.   

 

Meer weten? Kijk eens op www.blinkwereld.nl  

  

http://www.blinkwereld.nl/
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Thema-afsluiting  "Ridders en Jonkvrouwen" groep 1-2 

Onze talenten uit de groepen 1 en 2 hebben woensdag heel erg hun best gedaan op een fantastische 
afsluiting van het huidige thema. Alle ouders van deze kinderen waren uitgenodigd om de afsluiting bij 
te wonen. 
De afgelopen weken hebben de kinderen hard geoefend op versjes, liedjes en een prachtig toneelstuk 
dat zelfs werd voorgelezen door twee oudste kleuters.  
Wat zijn de kleuterjuffen trots op dit clubje! Ook in de klas werd er hard gewerkt. De huishoek was 
omgetoverd tot een heus kasteel, in de bouwhoek werden kastelen gebouwd, er werden 
wapenschilden geknutseld en kastelen gevouwen.  
O.a. het volgende versje werd woensdag voorgedragen door groep 1-2a en 1-2b: 
 
"Ik zou zo graag een ridder zijn, 
met een helm en een zwaard. 
Ik ging dan nooit meer op de fiets,  
ik ging lekker op  mijn paard. 
 
Ik zou de jonkvrouw gaan bevrijden, 
en ik vroeg dan om haar hand. 
Daarna ging ik met haar trouwen, 
en werd koning van het land. 
 
 
 
Wereldoriëntatie in groep 5/6 
 
In groep 5 en 6 wordt op dit moment hard gewerkt aan het nieuwe project van Wereldoriëntatie. De 
kinderen zijn op verschillende manieren aan de slag gegaan met het thema Stadsmakers 
 
De kinderen hebben door de basislessen kennis opgedaan over een stad van de toekomst. Zo vormen 
ze zich een beeld van de stad met alles wat daarbij hoort, zoals het ontstaan van steden, de verschillen 
tussen een stad en een dorp, voorzieningen in een stad, een metropool, vervoer in een stad en 
verkeer van de toekomst. 
In twee-of drietallen zijn ze nu bezig met het maken van een presentatie over een leervraag die 
aansluit bij het thema. Dit doen ze door informatie op te zoeken in boeken en op internet. 
Ook zijn ze in groepjes bezig met het ontwerpen en bouwen van een stad van de toekomst. Er wordt 
naar harte lust geknutseld met kosteloos materiaal: de betrokkenheid is groot en de resultaten 
worden prachtig. 
Over enkele weken presenteren de leerlingen hun PowerPoint en hun bouwwerk voor de klas. 
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EN VERDER…  

 

Verkeerscommissie 

Voor de verkeerscommissie zoeken we voor het nieuwe schooljaar 

2020-2021 1 of 2 enthousiaste ouders. In deze commissie ben je 

samen met leerkrachten verantwoordelijk voor de organisatie van 

projecten waarbij de school betrokken is op het gebied van 

verkeer, zoals de verkeersweek en ANWB Streetwise. Aanmelden 

of meer informatie opvragen kan via ormeerdijk@leerrijk.nl of 

door 1 van de ouders van de ouderraad aan te spreken. 

 

 

  

 

 

 

 

VOLGENDE TUSSENBEIDE: 26 MAART 2020 

 


